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Den udenrigske Styrelse 1675 til 76.

I.

De brandenburgske Forhandlinger.

Brandenburgs Anstrængelser for at drage den dansk-norske Stat ind i don

evropæiske Krig. Kurfyrstens indtrængende Begæring om Hjælp 3 Jan. 1675.

Den danske Kegerings Svar. Ny Sendelse fra Kurfyrsten med Bøn om Hjælp.

Den danske Kegering tilbyder sin Mægling i Striden mellem Sverig og Bran-

denburg. Kurfyrsten sender den danske Regering en Angrebsplan. Den danske

Konge anmoder ham om selv at gøre Begyndelsen og angribe Svenskerne.

Kurfyrstens Rejse til Haag. Forhandlinger om Krigen imod Sverig. GrifFen-

felds Fasthed. Gehejmeraadets Møde den 24 Maj. De krigsførende Hæres

Stilling i Maj. Beslutningen om at afvæbne Hertugen af Gottorp tages i Ge-

hejmeraadets Møde den 30 Maj.

1 Begyndelsen af December 1674 havde, som alt fortalt, en

svensk Hær under Kigsfeltherren Wrangel gjort Indfald i Branden-

burg for at tvinge Kurfyrsten, der paa ny havde taget Neder-

landenes Parti og stod med en Hær paa 16,000 Mand ved Rhinen

imod Franskmændene, til atter at forlade Hollænderne. Samtidig

med at Brahe underhandlede om et nordisk Forbund, anmodede

den brandenburgske Sendemand, Hr. Brandt, og den nederlandske

Sendemand, Le Maire, Kongen af Danmark om at erklære Sverig

Krig, rimeligvis for at Uvejret kunde blive draget fra Brandenburg

hen over Danmark, paa samme Maade, som det 1657 blev draget

fra Polen over os. — Kurfyrsten havde paa sin vante Vis, som vi

tidligere have berørt, efter i December 1673 at have sluttet Forbund

med Sverig, indledet Underhandlinger om et Forbund med Danmark

imod Sverig; men han havde føjet saa mange Biartikler til Hovedfor-

slaget, at endnu intet Forbund var sluttet, da hans Forbundsfæller,

Svenskerne, gjorde Indfald i Brandenburg. Nu fortrjød Kurfyrsten

I*
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sin Langsomhed og skrev den 3 Jan. 1675 til den danske Konge,

om han ej i Henhold til de ældre bestaaende Pagter og til Tak

for den Hjælp, han havde ydet hans Hr. Fader, vilde befri Bran-

denburg. Kongen svarede, at han først maatte være fuldt rustet.

Den dansk -norske Stat vilde ikke, som tidligere var sket, til sin

store Skade styrte sig hovedkulds ind i Krigen. Hertugen af Got-

torp maatte afvæbnes, inden Kongen kunde optræde til Branden-

burgs Beskyttelse. Kurfyrsten og hans Allierede, Nederlandene,

maatte i Gerningen ^ise, at de vare i Krig med Sverig, og Kur-

fyrsten, der stod med en mægtig Hær i Franken, var jo selv

nærmest kaldet til at foretage sine Landes Eensning for de fjendt-

lige Skarer, der havde gjort Indbrud.

Hvad der var simpel Forsigtighed og Omhu for eget Tarv fra

dansk Side, kaldte Kurfyrsten Nøl, og en særlig Sendefærd, der

lededes af Guvernøren i Magdeburg, Hertug Avgust af Ploen, som

var preussisk General, og Kurfyrstindens Hofmarsk, Hr. Knesebeck,

afgik til København, hvor den ankom i Slutningen af Januar 1675

og modtoges med vanlig Pomp. Den forestillede Kongen, at Sven-

skerne uden nogen som helst Grund havde overfaldet Brandenburg.

Dette voldsomme Overfald havde bevæget Kurfyrsten til at tage hans

Tilflugt til Kongen fremfor til alle andre Venner, og han bad ham

om at staa ham bi i hans Ulykke, forene sin Magt med hans, og

saaledes yde ham den saa ofte naadigst lovede Hjælp; det vilde

tjene ham til udødelig Berømmelse og evig Ære, naar han uden

Tøv greb ind og hjalp ham. Brandenburgerne medbragte en

fuldstæmdig Felttogsplan. Danskerne skulde kaste sig over Skaane

med 16,000 Mand; ti Kurfyrsten vilde nødig have flere Gæster ind

i Brandenburg: de kunde maaske erindre, hvorledes hans Tropper

liavde huseret fra 1658—(50 i)aa den jyske Halvø; — Hollænderne

skuhU^ drage imod svensk Bremen med 16,000 Mand; og, naar

Kurfyrsten en Gang brød op fra Franken, skulde hans Hær for-

stærkes med 10,000 Osterrigere og 14,000 Liineburgere.

Kongen svarede pjia disse Forslag, at han var rede til at

hjadpe Kurfyrsten; jikii hans Hær var ikke i)aa Krigsfod, han

havde deiioi- foreløbig tilhudt sin Mægling. — Sendemændene er-

indredes om, at (len franske Afs(^nding, Hr. TiM'lon, i deres eget

l'aahor liavd«* forsikret drillenCeld, at enhver 1^'kymring for en

Kri<r imelleni Hrandenbiirg, Sverig og Frankrig var hævet, da

Kurfyrsteji havde indledet de forberedende Skridt til Fred hos

liollerne i \ersailles og Stockholm, og slet ikke ))etragtede de

svenske Tro|i|.ers Indrykning i hans Lande som en ijendtlig Handling.
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For at der kunde komme Klarhed i Tingene, var det nødvendigt,

at Kurfyrsten forlod sine Vinterkvarterer og begyndte Krigen imod

Sverig. Med denne Besked vendte de brandenburgske Afsendinger

hjem i Marts 1675. Kurfyrsten erklærede med samme Bestemthed,

at han ikke vilde rykke ind paa Livet af Svenskerne, der hidtil

havde haft Ord for at være uovervindelige, inden han vidste, hvad

Hjælp han kunde vænte af Kongen af Danmark. De samme Af-

sendinger rejste atter til Kobenhavn med en ny Felttogsplan.

Danskerne skulde nu angribe Skaane og Brandenburgerne Hertug-

dømmet Bremen. Tilsidst syntes Kurfyrsten dog bedst om en

Plan, som hans Søstersøn, Nederlandenes Statholder, Prinsen af

Oranien, havde udkastet. 20,000 Danskere, 10,000 østerrigere,

30,000 Brandenburgere og Liineburgere, tilsammen 60,000 Mand,

skulde rykke imod Wrangel, slaa ham og fratage Svenskerne

Pommern og Riigen. Planen gav med megen Raskhed Anvisning

paa fremmede Magters Hære. Alle fandt den ypperlig, men ingen

kom i Bevægelse for at udføre den, og særlig tøvede Frederik

Vilhelm selv med at gøre Begyndelsen. — Hans fast ansatte

Sendemænd ved det danske Hof, Brødrene Brandt, vedbleve at

bestorme den danske Regering med Anmodninger om at komme
deres Herre til Hjælp. Der svaredes dem, at Kongen af Dan-

mark efter sin højtidelig udtalte Erklæring ikke kunde skride

til Brud med Sverig, forinden de med ham forbundne Magter

havde udstedt en offentlig Krigserklæring imod Sverig. Den dansk-

norske Stats Beliggenhed krævede stor Forsigtighed. Traadte

man først af alle ud af den hidtil tilbagetrukne Holdning, saa

vilde Følgen blive, at Wrangel drog fra Brandenburg ind i Jyl-

land, for i Overensstemmelse med de ham givne Befalinger at

bringe det danske Hof til at give efter for dette Tryk. Man
maatte være forberedt paa, at Karl XI vilde bære sig ad som hans

Fader, der havde sluttet Vaabenstilstand med Polen for at over-

falde Danmark.

Kristian V's Kabinet fik det gode Skudsmaal af alle de frem-

mede Afsendinger, at det handlede efter et vel overvejet System,

og at det vogtede sig for at begaa Fejl. — Da de brandenburgske

Afsendinger trængte paa Griffenfeld og forlangte, at Kongen skulde

erklære Sverig Krig, selv om han ej strags vilde skride til xlngreb;

svarede han dem, at det vilde være dumt at give Fjenden Varsel

med en Krigserklæring, uden at derefter strags fulgte Brud. Efter

at Ordet var udtalt, maatte Handlingerne følge Slag i Slag. Man
maatte følge Sverigs Eksempel og ligesaa pludselig og uvæntet
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gøre Indfald i Sverig, som Svenskerne havde kastet sig over Bran-

denburg. — en Bemærkning, hvortil Brodrene Brandt skare sure

Ansigter, men hvis Rigtighed de indrommede i den Beretning,

de sendte til Kurfyrsten. Griffenfeld foreholdt dem, at deres

Herres Adfærd gav Anledning til adskillig Eftertanke. I Begyn-

delsen af December havde Svenskerne taget Ophold i Brandenburg.

Der havde de nu staaet uanfægtet i fem Maaneder, uden at Kur-

fyrsten, som stod med 16,000 Mand i Franken, havde foretaget et

eneste. Skridt for med sin Hær at komme sit haardt trængte Land

til Hjælp. Han gav derved den Tanke Eum, at han var i god

Forstaaelse med Svenskerne, og at de snarere vare hans Gjæste-

venner end hans Fjender. Han maatte i Gerningen vise, at de

virkelig vare hans Fjender.

Grunden til den Langsomhed, Kurfyrsten lagde for Dagen,

var følgende: Da Svenskerne overfaldt hans Stater i Begyndelsen

af December 1074, stod han i Elsas. Efter at have lidt Neder-

lagene ved Miihlhausen og Turkheim trak han sig ud af Elsas, gik

over Rhinen den 8 Januar 1675 og lagde sine Tropper i Vinter-

kvarter i Franken (det nordlige Bajern). En hidsig Feltherre havde

brudt op ved den første Efterretning om, at hans Fædreland var

i Fjendehaand; men Kurfyrsten var bleven klog af Skade. Nylig

havde han gjentagne Gange erfaret, at han i Krigskunst ikke kunde

maale sig med Turenne, og Wrangel gjaldt for at være Turennes

Ligemand. Af Frygt for at forværre sit Lands Tilstand, hvis han

angreb for tidlig, foretrak han at blive staaende i Franken med

sin Hær, indtil han havde tilvejebragt en almindelig Forening,

der kunde knække den Overvægt, hvormed Sverig og Frankrig

trykkede paa de tyske Forhold.

Kurfyrsten af Brandenburg, som i Slutningen af Marts havde

begivet sig til Cleve , modtog i denne By sine Sendemænds

Meddelelser om de Underhandlinger om et Forbund imellem

den dansk-norske Stat og Sverig, der førtes i København, og om

at Danmark ej var til at drive ud af sin tilbagetrukne Stilling,

i'ptr hun havde erklæret Sverig Krig og formaaet Nederlandene

til at gøre det samme. Han skrev til sine Sendemænd i Ko-

benhavn, at de maatte anvende alh; Midler for at hindre For-

bundets Fuldf/nelse og Rulilikation imellem de nordiske Riger.

Fra Cleve begav Kurfyrsten sig til Haag, der var Bra'ndi)unktet

i Forbundene imod Frankrig. Kurfyrsten log sig selvfølge^lig

for sin egen Sk\l«l iii<<l Iver af dm danske Regorings Sager, da

don jo ene var i Stan<l til al yde ham do storste Tjenester i
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Krigen imod Sverig. Han bevægede Hollænderne til at love , at

de vilde tilstaa Danmark større Subsidier, sende Krigsskibe til

Øresund og erklære Sverig Krig; men, da han overbragte den

danske Regerings Anmodning om, at de skulde ophøre med Han-

delen paa Sverig, stødte han paa en afgjort Modstand. I alt,

hvad der vedkom deres indbringende Handel i Ostersøen, vilde

Nederlænderne ej paalægge sig nogen Indskrænkning.

Det var denne fordelagtige Handel, som Nederlandene dreve

med Sverig, Rusland og Polen langs Østersøens vidstrakte Kyster,

som alle vare i Sverigs Hænder, der var Aarsag i, at de gjorde store

Anstrængelser for at vinde Sverig. Generalstaterne tilbøde i Januar

1675 Sverig et Angrebs- og Forsvars-Forbund, i hvilket de forplig-

tede sig til at betale store Subsidier, at garantere Sverig alle dets

Erobringer og forsvare dets Grænser imod enhver Fjende, naar det

blot vilde trække sine Tropper ud af Brandenburg. Den svenske

Afsending, Ehrensten, lod skimte, at Sverig var villigt hertil, naar

Kurfyrsten vilde trække sin Hær bort fra Rhinen med Undtagelse

af det lovbudne Rigskontingent. — Ehrensten havde et stort Parti i

Haag, der hjalp ham med at faa udspredt, at, naar man blot vilde

give Sverig Tid, saa skulde det snart vise et forsonligt Sindelag, og

vi vide fra det foregaaende, at de danske Sendemænd, Høg og Klingen-

berg, en lang Tid havde Befaling til at støtte Ehrensten. Endelig

tabte dog Nederlænderne Taalmodigheden og søgte at aftale en Krigs

-

plan med Danskerne, da Svenskerne vedbleve at udvide sig i Bran-

denburg og nærmede sig Hannovers Grænser. — Men i det vigtige

Handelsspørgsmaal vedbleve den danske Regering og Generalstaterne

at være uenige. Hollænderne afsloge at lægge Beslag paa de

svenske Varer, der vare ophobede i deres Havne. De afsloge at

spærre Havnene i Østersøen for den svensk -hollandske Handel,

saa Sverig ingen Tilførsel kunde faa; hvilket Griffenfeld forlangte

som Betingelse for en kraftig og Virksom Krigsførelse. De be-

raabte sig paa Frankrig, som de vare i Krig med, og alligevel

var der fri Skibsfart imellem Frankrigs og Hollands Kyster og

Kolonier. Den danske Regering raadede Kurfyrsten til at udruste

hollandske Kaperskibe, give Kaperbreve og Kommiser til hollandske

Æventyrere, der kunde opbringe svenske Skibe under brandenburgsk

Flag, en Tanke, som han greb med Begærlighed. Men Ulykken

var, at, naar man gav ham en Finger, tog han hele Haanden.

I det han takkede for Forslaget, bad han om, at hans Kapere

maatte føre de optagne svenske Skibe til danske Havne og der

sælge dem. Dette afsloges ham rent ud. I Gehejmeraadets Møde
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den 27 Marts resolveredes, at der skulde skrives til Kurfyrsten,

at der endnu hidtildags intet uvenligt var imellem den danske

og don svenske Krone, og at den danske Konge ikke havde nogen

Traktat med Brandenburg, som forbandt ham til at begunstige

slige Repressalier.

Fra Haag meddelte Kurfyrsten gennem sin Sendemand det danske

Hof, at han havde bevæget Generalstaterne til at sende iii Orlogs-

skibe til østersoen. De skulde forene sig med seksten danske,

til hvis Underhold Holland og Spanien aarlig vilde yde 600,000

Gylden. Han haabede, at alt nu vilde være indrettet til Hs. M*^

Tilfredshed, uagtet de danske Afsendinger vedbleve at gøre Vanske-

ligheder. Holland havde aldrig gaaet ind paa disse Bidrag, naar

det ej havde været for at beholde de braunschweig-lyneburgske Tropper

ved Khinen imod Frankrig. Kurfyrsten underrettede Kongen om, at

den svenske Hær, der stod i Brandenburg, vilde i Forening med

den hannoverske Hær marschere ind i Holstein. Det var derfor

nodvendigt at tvinge Hannover til at erklære sig for nevtralt, og,

da Hamburg ligeledes havde taget svensk Parti, vilde ethvert

Skridt, som Kongen af Danmark foretog for at bringe Hamburg

til Fornuft, blive godkendt af Generalstaterne, af ham og af de

øvrige Allierede. Endelig gav han sit fulde Bifald til, at Kongen

atter bragte Hertugen af Gottorp i den tidligere Afliængighed af

den danske Krone. «Vi kunne ikke tilraade noget bedre, end at

Deres M* ikke afvænter Virkningen af Hertugens onde Planer, men
forekommer ham og betager denne Sverigs skadelige Allierede

Midlerne til at gøre Skade; ti det er enhver Potentats Pligt at

vaage over hans Staters Lykke og Velfærd og vare dem for Skade,

hvilket altsaa retfærdiggør Deres M'*^ Foretagende.« I en Efter-

skrift befalede han Frederik Brandt at meddele Kongen, at de

Allierede havde fastsat en bestemt Dag til Krigserklæringen imod

Sverig, og at han haabede, at Kongen var enig med dem deri.

Tilskyndet af Høg havd(; Klingenberg overskredet sin Fuldmagt

og undertegnet en ny Traktat med Nederlandene, i hvilken Dagen,

naar Krigserklæringen skulde udstedes, og de gensidige Forpligtelser

i den forestaaendc Krig med Sverig fastsattes. Han lik at vide,

at han havde ovc^rskrcdcit sin Fuldmagt og fik et skarpt Tilhold om
at crkhere Generalstat(!rne, at, da hans Konge af Hensyn til det

almene Bedste paa slette Betingelst^r havde indladt sig i et fare-

fuldt Foretagc^nde, saa haabede Kongen, at i det mindste disse

B<'tingels(.'r bleve punktlig eft(»rkommede, og 1) baado de resterende

Varer og Subsidiepeng(^ saml de loveile Penge lil Flaaden slrags
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betaltes; 2) at de ni Orlogsskibe med alt Tilbehør af Brandere

og andet Fartaj uden Forhaling strags bleve hidskikkede og derhos

bleve beordrede Hs. Majestæts Ordrer at følge; 3) at de bemældte

Subsidier til Flaaden samt Hjælp af Krigsskibe vedbleve, saa længe

Krigen varede; 4) at de liineburgske Tropper erholdt Tilladelse til

at kæmpe imod Svenskerne i Nordtyskland, i det mindste indtil

man var forsikret om Hannovers Sindelag. — Naar alt dette ikke

er udfort inden den fastsatte Dag, den 5 Juni, paa hvilken Krigen

imod Sverig af alle de Allierede i Fællesskab skal erklæres, vil

Hs. M* efter Konjunkturernes Lejlighed enten med de Allierede

efter Hr. Klingenbergs Engagement erklære Sverig Krig eller ogsaa

indtil videre undlade denne Krigserklæring. — Det var alt, hvad

Griffenfeld kunde opnaa den 16 Maj ; ti han maatte jo kæmpe

med et mægtigt Krigsparti, der søgte at rive Kongen fra ham;

men det var ingenlunde hans Hensigt at overlade til d'Hrr. Klin-

genbergs og Høgs (den sidstnævnte havde endnu ej forladt Haag)

Godtbefindende, om Krigen skulde erklæres eller ikke. Endnu havde

han ikke opgivet Haabet om at fri sit Fædreland fra at styrtes i

en fordærvelig Krig, og han var Mand for at vaage over, at alt

i det mindste var bragt paa det rene inden Krigens Udbrud. I Ge-

hejmeraadets Møde den 24 Maj satte han igennem, at de danske

Sendemænd i Haag fik følgende Befaling:

«Saa fremt der ikke paa den Dag, der var bestemt til Krigs-

erklæringen, var anvist Kongen af Danmark de forhøjede Subsidier

samt Penge til Flaadens Udrustning, og saa fremt de ni hollandske

Hjælpeskibe ikke da vare under Sejl, skulde Høg og Klingen-

berg ikke undertegne Krigserklæringen imod Sverig, men sige, at

man havde vovet sig yderlig nok.« Denne Befaling fulgtes nøj-

agtig. Da alt til den bestemte Dag, den 5 Juni, endnu ikke var

bragt i Orden imellem den danske Kegering og Generalstaterne,

maatte disse, efter at have raadslaaet med de danske Sendemænd

i otte Dage, den 14 Juni, sammen med Kejseren og den spanske

Krone, men uden Danmark, udstede Krigserklæringen imod Sverig.

De skyndte sig nu med at opfylde Penge - Forpligtelserne , men de

sendte kun fire Orlogsskibe til Øresund isteden for de lovede ni,

hvilket gav Anledning til nye Forhalinger.

De krigsførende Magter aabnede meget sent det navnkundige

Felttog 1675. I Slutningen af Maj rykkede de fjendtlige Hære
først imod hinanden.

Condé stod med en fransk Hær paa 60,000 Mand i Braband.

Imod ham forsvarede Prinsen af Oranien sig med en nederlandsk
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Hær paa 40,000 Mand. Turonno var med en anden fransk Hær
paa 35,000 Mand rykket ind i Elsas, hvor den tyske General

Montecuculi stod med 30,000 Osterrigere og 12000 Braunschweig-

Liineburgere. En tredie fransk Hær under Marskal Crequi stod

ved Luxemburg; den skulde gaa igennem Kur -Trier ind i Nord-

Tyskland. Den brandenburgske Hær stod stadig i sine Vinterkvar-

terer i Franken. Den svenske Hær under Wrangel drog igennem

Brandenburg imod Vest for at overskride Havel -Floden og forene

sig med den 10,000 Mand stærke hannoverske Hær.

Den danske Kegering, der kendte den svenske Rigskanslers

fjendtlige Hensigter mod Danmark, nærede en grundet Frygt for,

at den ligesindede Rigsfeltherre Wrangel, efter at have forenet sig

med den hannoverske Hær, vilde gøre Indfald i den danske Halvø

for at t\inge Kongen af Danmark til at erklære sig for nevtral

og indvillige i Hertugen af Gottorps Fordringer. Wrangel \ilde

blive modtagen med aabne Arme af Hertugen, der havde flere af

sine Kegimenter i den svenske Hær og stod rede til at aabne

sine Fæstninger for den. Faren nærmede sig med stærke Skridt,

og Kurfyrsten af Brandenburg holdt fast ved, at han ej vilde ari-

gribe Svenskerne, inden han var vis paa den dansk -norske Stats

Bistand. Under disse Omstændigheder turde den danske Regering

ikke tøve længer. Den 30 Maj vedtog Gehejmeraadet, at Hertugen

af Gottorp skulde gøres uskadelig ; han skulde formaas til at give

Afkald paa den Suverænitet, som han og hans Fader med grov

Tilsidesættelse af den Troskab, han som dansk Lensmand skyldte

sin Lensherre, ved Hjælp af Sverigs Hær havde tiltvunget sig. —
Dagen i Forvejen havde Kongen givet sit Minde til, at den bran-

denburgske Afsending, Hr. Kristof Brandt, forkyndte sin Herre, at

Kongen af Danmark var villig til med sin i Holstein staaende Hær

at støde til Kurfyrsten. Allerede d. 4 Juni modtog Kurfyrsten denne

Efterretning i Holdungen, hvor han havde sit Hovedkvarter. Han

brød ufortøvet op med sin Ha^r og naaiMle den 11 Juni Fæstningen

.Magdeburg, som han havde valgt til Udgangspunkt for sine Fore-

tagender imod d«*n svenske Hær.

(Jrin«*nfel(i liavdc iiii ledet Tvillingerigcrncs Udvikling i henved

seks Aar og begyndte at hoste Frugter af sin Virksomhed, sin

Aandskraft og Karakterstyrke. I alle Inden- som udenrigske For-

hoM var der ojjnaaet Sikkerhed, Fasthed og Styrke. Hjemme ud-

fr. biede sig atter el virksoml Liv i alle den fredelige Gernings

Retninger, og i Udiandel nod dd dansk -norske Navn og Flag

Anseelse. Men nu vare IVedcns Dage IV.ibi. (irillenleld kunde ikke
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længer faa Bugt med Kongens Krigslyst; men han vaagede trofast

over, uden at ænse sin Konges Vrede og Utaalmodighed, at ethvert

overilet Skridt blev iindgaaet. En Storm, man forbereder sig paa

i Tide, er allerede halvt overvunden.

IL

Holstein - Gottorps Undertvingelse.

Indledende Skridt. Kongens Kejse til Kensborg. Møde med Hertugen at

Gottorp i Flensborg og ved Danevirke. Underhandlinger i Kensborg imellem

danske og holstenske Kommissærer. Hertugens Komme til Kensborg. Hans

Tilfangetagelse. Hans Indvilligelse i at udlevere hans Fæstninger. Han løs-

lades og vender hjem til Gottorp. Afkald paa hvad han har vundet ved Kos-

kilde- og Københavns-Froden. Traktatens Ordlyd.

Da den i Tyskland staaende svenske Hær saaledes foreløbig

havde fuldt op at gøre med at værge sig imod den brandenburgske

Hær, tøvede den danske Kegering intet øjeblik med at benytte

den gunstige Lejlighed til atter at bringe den slesvigske Del af

Hertugdømmet Holstein-Gottorp i dens forrige Lensforhold til den

danske Krone. Sagen maatte udføres med Hurtighed; ti Wrangel

vilde sikkerlig, naar han havde faaet Bugt med Kurfyrsten af

Brandenburg, ile Hertugen til Hjælp.

Hertugens Forbund med Sverig og den fjendtlige Holdning,

han i flere Aar havde indtaget, hvorved han havde bevirket, at

Landstænderne i Hertugdømmerne gentagne Gange havde nægtet

at betale den fastsatte Krigsstyr til Hærens Underhold, vare al-

vorlige Grunde. Aabenlyst havde Hertugen gentagne Gange krænket

den imellem Kongeriget og Hertugdømmerne bestaaende, saa ofte

fornyede Union, der forpligtede ham til ikke at indgaa noget som

helst Forbund med fremmede Magter uden med Kongens Samtykke.

Erfarede den ene af Parterne noget, der var til den andens Skade,

skulde han ufortøvet advare og hverken middelbart eller umiddel-

bart yde Fjenden nogen Hjælp. Hertil kom de daglig indlobende

Efterretninger om et forestaaende svensk Indfald, som Hertugen

havde lovet at understøtte, Efterretninger, hvis Rigtighed senere

fuldstændig bekræftedes.

Hertugen anede ikke, at der trak et Uvejr op imod ham.

Underhandlingerne om den oldenburgske Arv vare i Aarene 1674

og 75 fortsatte af Griffenfeld og Kielmann, der gensidig søgte at

overliste hinanden. Hertugen ønskede at tilbytte sig et Stykke af
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den kongelige Del af Oldenburg imod et Stykke af Slesvig, et For-

slag, som baade Rigsfeltherren Schack og Griffenfeld bifaldt; men,

da det liolstein - gottorpske Tilbud var uantageligt, blev der dog

intet af dette Bytte. For at Hertugen imidlertid ikke skulde ane

Uraad, fortsattes Underhandlingerne om Byttet med forstilt Tro-

skyldighed. Da Klingenberg i Februar rejste til Haag, opholdt

han sig flere Dage i Hamburg hos Regeringspræsident Kielmann

og forsikrede ham, at Rigskansleren var vel stemt for Byttet,

saaledes som Hertugen af Gottorp anskede det, naar han blot

vilde lægge et Par Amter til; ti da vilde Byttet blive fordelagtigt

for begge Parter. Hvad der i høj Grad bidrog til at bortlede

Hertugen og hans Raader fra de imod ham rettede danske Planer,

var den Spænding, hvormed de væntede paa Efterretningen, at

Wrangel var r\kket ind i Hannover. Den danske Konge havde,

da den svenske Hær nærmede sig hans Stater, besat Holstein med

12,000 Mand, og Hertugen af Gottorp længtes inderlig efter, at

Svenskerne skulde befri ham for dette Tryk. — At General Wrangel

drkelig havde til Hensigt efter foregaaende Aftale med Hannover,

Hamburg og Holstein-Gottorp at overfalde Danmark, derom vidne-

de Aktstykker fra ovennævnte Stater, som faldt i Griffenfelds

Hænder. »Ingensteds", skriver den brandenburgske Kansler til

Kurfyrsten, «er man bedre underrettet om alle kommende Begiven-

heder, end i det danske Kabinet.«

Da Hertugdømmet Holstein - Gottorps Suverænitet var garan-

teret af de fleste evropæiske ]\Iagter, horte der en usædvanlig

Dygtighed til at gennemføre denne Sag. Af Brandenburg og

Kejseren, der trængte til den danske Krones Bistand, erholdtes

der bindende Tilsagn. De godkendte ethvert Skridt, Kristian V
foretog for at gøre Hertugen uskadelig, og hvorved han bragtes til

at give Afkald paa sin Suverænitet. For de øvrige Magters Ved-

kommend(3 gjaldt det om at kunne fremlægge oll'entlige skriftlige

Krklæ'ringer fra Hertugen, at han frivillig havde gjort Afkald paa

sin Suverænitet og var traadt tilbage i sit gamle Lensforhold.

Nøglen til hele Foretagendets Udførelse beholdt Griflenfeld i sit

Bryst. Kongen var glad ved at erfare, at Hertugen skulde fanges,

men det var i\æ\)\H) rigiigt af Gritt'enfeld, at han ikke i Forvejen

meddelte Kongen alh; de Forsigtighedsregler, der burde iagttages.

— Hertuginden, Kongens Søster, fjærnedes fra (ioitorp, for at

hun ikke skulde være Vidne til sin (Jemals Ydmygelse. Hun modtog

en Indbydelse af sin Moder, enkedronningen, (il Nykobiug paa

Falster, og, da liiiii ikke ullid levede i den bedste Forstaaelse med
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Manden, rejste hun meget gærne til sin Moder. — Den 7 Juni med-

delte Kongen Hertugen af Gottorp, at han \ilde rejse til Kens-

borg og tage sin Eigskansler med sig, for at baade den olden-

burgske Arvesag og alle de andre Tvistigheder kunde blive afgjorte.

Griffenfeld skrev til Hertugens Eegeringspræsident, Kielmann, der

opholdt sig i Hamburg, at, da der ikke fandtes nogen, med hvem

han hellere underhandlede, saa bad han ham om at komme til

Rensborg; de skulde da i en Time udrette mere, end alle Kommis-

særer havde udført i flere Aar. Kunde Præsidenten ikke taale at

rejse saa langt for sit Helbreds Skyld, vilde Griffenfeld, naar

hans Forretninger tillode det, gærne møde ham paa Halvvejen.

Foran for Kongen rejste hans Minister, Grev Anton af Altenburg,

der kom til Gottorp den 13 Juni og bragte Hertugen Kongens

Hilsen og Forsikring om, at nu skulde alle Stridigheder jævnes.

Han tilføjede, at Rigskansleren havde anmodet ham om, i al Under-

danighed at bede Hertugen om at skrive til hans Præsident om at

indfinde sig i Rensborg for at deltage i Forhandlingerne. Dette

gjorde Hertugen med stor Beredvillighed. Altenburg tilbød selv

at udføre Kommissionen. Han rejste til Hamburg med Brevet, og

den gamle Kielmann gik i Fælden. Han bad blot om at maatte

faa en kongelig Trompeter, der kunde beskytte ham imod Ube-

hageligheder af de mange i Holstein staaende danske Tropper.

Med dette Svar vendte Greven af Altenburg tilbage til Gottorp,

hvor han i god Tro styrkede Hertugen og dennes Broder, Fyrst

-

Biskoppen af Llibeck, i den Mening, at alt ^dlde blive afgjort i

Mindelighed til Hertugens Fordel.

Kongen var imidlertid kommen til Haderslev, hvor en af Her-

tugens Kammerjunkere, Ahlefeld, hilste paa ham og forespurgte,

hvor han agtede at modtage hans Herre. Kongen svarede, at det

vilde være ham kært at se Hertugen i Flensborg. Den 16 Juni

kom Kongen til denne By og modtog om Eftermiddagen Hertugen

og Fyrstbiskoppen, der i Selskab med Greven af Altenburg og

nogle Hofkavallerer havde begivet sig derhen, efter at de havde

spist til Middag paa Gottorp. Kongen vilde strags tage Hertugen

til Fange og sagde til Griffenfeld, at han ikke maatte slippe ham

;

i sin Hidsighed tænkte han ikke paa, at man maatte gaa sindig

til Værks og sikre sig baade Hertugens Fæstninger og Raader,

hvis der skulde komme noget ønskeligt ud af hele Sagen. Griffen-

feld, der blev overrasket ved dette Forslag, svarede kort: »Lad

os vente til i Morgen«, et Svar, der stødte Kongen. Hertugen blev

opmærksom paa dette Ordskifte. I sine Erindringer fortæller han,
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at han blev modtagen temmelig høfligt, men at det dog kun var

med Moje, at han fik Lov til at vende hjem til Gottorp sent om
Aftenen. Det var forste Gang, at Griflenfeld glemte, at han talte

med Kongen, der gemte godt paa hans korte Svar. Hertugen ind-

bjod Kongen den næste Dag til Middag paa Gottorp, men denne

undskyldte sig med, at hans Tid var knap, og at han derfor

vilde ride den lige Vej vesten om Gottorp til Rensborg.

Den næste Dag modtog Hertugen Kongen dér, hvor Flens-

borg -Kensborg -Vejen gennemskærer Danevirke. Kongen steg af

Hesten, og hans Vært forte ham ind i et pragtfuldt Telt, hvor

der var dækket et godt Frokostbord. Efter at Kongen havde under-

holdt sig i nogen Tid med Hertugen, nærmede Griffenfeld sig og

mindede Hertugen om endelig saa snart som muligt at skaffe sin

Eegeringspræsident tilstede, hvilket han lovede. Ved Bordet op-

fordrede Griffenfeld Hertugen til at tømme et Bæger paa et godt

Udfald af Kongens Eejse. Hertugen spurgte lidt gnavent, med
hvem han skulde drikke denne Skaal. « Kongen vil gøre Deres

fyrstelige Højhed Besked«, svarede Griffenfeld, og Kongen ytrede,

det vilde være ham kært. De to fyrstelige Svogre drak derpaa

adskillige Glas baade ved og efter Bordet paa en lykkelig Slutning

paa deres Tvist, hvorved enhver af dem tænkte sit. — Kl. 5 Efter-

middag steg Kongen til Hest og red til llensborg. Hertugen

fulgte ham en halv Mils Vej og lovede ved Afskeden at hilse paa

Kongen en af de næste Dage i Kensborg. — Den 19 Juni kom
Præsident Kielmann fra Hamburg til Kensborg. Han kørte hen til

Rigskansleren, og de to erfarne Statsmænd havde en otte Timers

Samtale om alle Stridighederne. Tilsyneladende gik Griffenfeld

ind paa alle de gottorpske Fordringer. Præsidenten tog vel til

Mode Afsked med ham og var saa sikker i sin Sag, at, da han

kom til Gottorp, forsikredt^ han Hertugen, at, naar han vilde sende

tre af sine vigtigste Kaader til Kensborg for at bringe de enkelte

Artikler paa Papiret og selv følge med for at hilse paa Kongen

og stadfæste Traktaten, saa vilde alt være bragt i Rigtighed i

Løbet af en Dags Tid.

Sine J?aader liavde Hertugen ikke noget imod at send(» til

Rensborg, men hos sig selv sporede han slet ingen Lyst til l\ejsen.

Den 22 Juni rejste hans Vicepræsident, FhmI. Krist. Kielmann, (lO-

hejme- og Kammerraad Andreas Cramer, Amini;ui(l over Gottorp Amt
Hans A<loir Jincliwald o«,^ Hans von Tliieiien, I il li('nsl)org. Dis-se

Raa<h'r begyndte l-'oiliundiingerne med (ireverne Grillenfeld og

A]iI«'r'*Idt om Slridi'jinMJernes rdjj'vnin«"-. De diinske liKleibamliere
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forlangte, at Skatterne til Landets Forsvar, der hidtil vare lagte i

en Fælleskasse og delte imellem Kongen og Hertugen, skulde flyde

i Kongens Kasse, da hele Forsvaret tyngede paa hans Skuldre.

Denne Fordring afsloges af de hertugelige Kaader. Tre Dage hen-

gik med ørkesløse Underhandlinger, og der kom ingen Hertug til

Rensborg. Griffenfeld skrev derfor atter til Kegeringspræsident

Kielmann, at han skulde bevæge Hertugen til at komme, da Kongen

væntede paa ham. Hertugen, der ikke havde rent Mel i Posen

og sagtens heller ikke havde ret Tillid til sin Svoger, vred sig

stærkt ved at efterkomme denne Indbydelse. Han sendte sin

Kammerjunker, Osterhausen, til Rensborg for at spionere; men

denne erfarede intet. Han blev strags efter sin Ankomst ført til

Kongen, der sagde til ham, at det var Hertugen, han væntede

paa. Griffenfeld gav ham en ny Skrivelse med til Regerings-

præsidenten om at fremskynde Hertugens Rejse, og med dette

Brev blev Kammerjunkeren ledsaget ud af Rensborg og vendte

tilbage til Gottorp.

Hertugen bekvæmmede sig endelig til at bide i det sure Æble

og begav sig med sin Regeringspræsident og sin Garde den 25 Juni

til Rensborg, hvor han modtoges med fyrstelig Hilsen fra de paa

Voldene værende Kanoner og anvistes Værelser i Kongens egen

Bolig. Det første. Hertugen foretog sig efter at have hilst paa

Kongen, var, at han erkyndigede sig hos sine Raader om, hvor-

ledes det stod til med Forhandlingerne, og han erfarede til sin

Rædsel, at der var langt til Enden. Den næste Dag meddelte de

ham, at hans Sager stode slet, og at de danske Kommissærer,

Griffenfeld og Ahlefeldt, forlangte, at de hertugelige Fæstninger

skulde have dansk Besætning. Ved denne Efterretning blev Her-

tugen meget forknyt og bad efter Middagstafiet Kongen om at

turde vende hjem igen. Kongen svarede, at det vilde være ham
kært, om han vilde vænte endnu et Par Dage, og gik derpaa ind

i sit Værelse. Hertugen, Prins Jørgen og Grev Anton morede

sig om Eftermiddagen med Tærningespil. Af og til kom Kongen

ud og saa paa Spillet. Hertugen lagde med Bekymring Mærke

til, at Kongens Ansigt havde et barsk Udtryk, og at han var

koldere imod ham end sædvanligt. Kl. 3 om Eftermiddagen sagde

Prins Jørgen: »Nu holder jeg op», og de andre fulgte hans Eks-

empel, hvorpaa Hertugen gik ind i sit Værelse. Her fortalte hans

Folk ham, at Fæstningens Porte vare blevne lukkede. Nu vidste

Hertugen, hvad Klokken var slaaet. Om Aftenen mældte Over-

hofmarskallen ham, at, da Kongen holdt Statsraad, blev der intet
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Aften -Taffel, men der dækkedes til Hertugen i hans eget Værelse.

Han bad Overliofmarskallen om at sige til Kongen, at nu vilde

han rejse hjem. Overhofmarskallen bragte ham det Svar, at, da

Hertugen selv havde ønsket, at alle Stridigheder skulde endelig

afgores, var det Kongens faste Beslutning, at de ikke skulde

skilles, for alt var afgjort. Og derved blev det.

Den 27 Juni, Syvsoverdag, var det Søndag. Gudstjenesten

holdtes i Kongens Værelse, og der blev sagt til Hertugen, at der

var en Stol forbeholdt ham; men han var ikke oplagt til at høre

Guds Ord og undskyldte sig. Hans Folk havde fortalt ham, at den

Stol, der var hensat til ham, stod i Nærheden af Døren, og der

>ilde han ikke sidde. Han blev betragtet som Fange, og hans Garde

afvæbnedes, dog opvartedes han stedse af sine egne Folk. Den

29 Juni sendte han Bud efter Kongens Overhofmarskal, Winterfeldt,

og bad ham om at spørge Kongen om Aarsagen til dennes for-

andrede Sindelag, og om han ikke maatte rejse hjem. Kongen lod

svare, at han ikke vilde hindre Afrejsen, naar Hertugen indvilli-

gede i at modtage dansk Besætning i sine Fæstninger. Hertugen

afslog dette Vilkaar med den Bemærkning, at han var en tysk

Kigsfyrste. Om Aftenen erfarede han, at hans Fæstninger vare

indesluttede af danske Tropper, og at hans i de aabne Byer

værende Garnisoner havde taget dansk Tjeneste. For at slippe ud

af Kniben tilbød Hertugen at dele Myndigheden med Kongen, saa

der kom halv dansk og halv holstensk Besætning i Fæstningerne

Tønning, Gottorp og Holm; men Kongen ^ilde ej høre om noget

Fællesskab.

Den 20 Juni var der kommet Bud til Kongen fra Kurfyrsten,

at han havde slaaet Svenskerne ved Fehrbellin. En Mængde Flygt-

ninger fra de to holsteinske Regimenter, der tjente i den svenske

Hær, kom til Holstein og udbredte Efterretningen om den svenske

Hærs Nederlag. Kurfyrsten var saa forekommende at sende Kongen

nogle opsnappede Breve fra Hertugen af Gottorp til den svenske

General Wrangel, vedkommende det imellem Sverig og Gottorp slut-

tede Forbund, for at paaskynde, at det kom til Brud imellem Dan-

mark og Sverig. Disse Oplysninger bestyrkede Kongen i hans strænge

Frem^^angsmaade imod Hertugen, hvis egne Kaader bade liani om at

falde til F/>j(', (la der cficr Svenskernes Nederlag ingen Hjælj) var at

vicnte. Hertugen fulgte deres Kaad og skrev til Koinniandanten i Tøn-

ning, at han skulde overlcn'cre Fæstningen li 1 den liojstbefalende over

de udenfor samme staaende dansken Tro|)per. Kommandanten væ^g-

rodo sig og paastod, al iJefaliiigen var afivungen Hertugen. Denne



Do holst.-gottorpske Fæstninger udleveres til Kongen. 17

sendte nu Gehejmeraad Cramer til Tønning med en gentagen Be-

faling, som Kommandanten saa adlød. De hertugelige Tropper røm-

mede Tønning, Gottorp og Holm, der fik danske Besætninger. Af

de hertugelige Tropper bleve de nationale Kompagnier hjemsendte,

og de hvervede tagne i dansk Tjeneste. Da Hertugen havde udleveret

sine Fæstninger, bad han d. 4 Juli Griffenfeld om en Samtale.

Han kom, og Hertugen spurgte, hvad Kongen havde imod ham.

Griffenfeld svarede aabent, at Kongen vidste, at Hertugen talede

ilde om ham og havde indgaaet Forbund med Sverig imod Danmark

:

han havde ophidset Landstænderne i Holstein, havde i den sidste Vinter

bragt et Forbund i Stockholm til Veje imellem Hannover, Hamburg,

Holstein - Gottorp og Sverig, og havde opfordret Wrangel til at

rykke ind i den danske Halvø. Endelig var det blevet forebragt

Kongen, at han behandlede sin Gemalinde slet, pryglede og spar-

kede hende og sagde til hende: »Gaa nu hen og klag over mig

til din Broder«) *).

Hertugen forsikrede, at de sidstnævnte Beskyldninger vare

usande; for de førstes Vedkommende maatte han gøre opmærksom

paa, at han var en fri Rigsfyrste, der kunde slutte Forbund, med
hvem han vilde; det havde aldrig været hans Hensigt at skade

Kongen. Rigskansleren svarede, at, selv om han ikke troede paa

Hertugens onde Sindelag imod Kongen, var det dog blevet denne

saa bestemt fortalt, at Hs. Majestæts Tro derpaa næppe vilde blive

rokket. For Landets Forsvars Skyld var jo Hertugen interesseret

i, at baade de holsteinske Landstænder og Hamburg hjalp Kongen,

da hans Lande derved vilde opnaa store Lettelser. Kongen havde

været tvungen til at besætte Hertugens Fæstninger for at have

Ryggen fri, nu da han var kommen paa Krigsfod med Sverig, og

Krigens Gang let kunde medføre, at han maatte komme sine

allierede i Tyskland til Hjælp. — Med denne Forklaring erklærede

Hertugen sig tilfreds. Den næste Dag kom Kongen ind til ham,

omfavnede ham og takkede ham, fordi han havde betroet ham sine

Fæstninger. Fyrsterne spiste igen sammen, og ved Drikkebordet

fik Hertugen sig en halv Rus. Han vilde nu anbefale sig og rejse

hjem, men Kongen bad ham tøve endnu en Nat, fordi Hertugens

Broder, hvem der var sendt Bud efter, vilde komme den næste

Dag. Den 6 Juli kom da Fyrstbiskoppen af Lilbeck hen paa For-

'^) Als Avenn ich Sie rude tractiret, mit Degen und Fuss geschlagcn, gestossen

und gesagt, geh nun hin und klage es deinem Bruder: das ich hette die

holsteinischen Landstiinde aufgewiegelt : das ich mit Schweden hette eine

Alliance gegen Danemark gemacht. (Hertugens egen Kelation.)

"• ' 2
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middagen og gav sit Samtykke til de af Hertugen trufne Bestem-

melser. Efter Taflet rejste begge de gottorpske Fyrster under

Kanonsalut fra Voldene til Gottorp.

Hertugens Kaader: de tre Kielmann'er, Cramer, Buchwald og

Thienen, maatte blive i Rensborg, for i Forening med Griffenfeld

og Ahlefeldt at ordne hele det forviklede Forhold imellem Holstein

-

Gottorp og den danske Krone. Efter flere Dages utrætteligt Ar-

bejde enedes man om et Forlig, der til e\age Tider skulde fore-

bygge alle Stridigheder. Med den omhyggelig udarbejdede Traktat

rejste tre af Hertugens Raader til Gottorp og fremlagde den for

ham. De bade ham om nøje at overveje den, men dog skynde

sig med at tage en Beslutning, da de kun havde Tilladelse til at

blive nogle Timer borte. Det gjorde dem ondt, at de ikke kunde

bringe bedre Vilkaar, og at deres Underhandlinger havde haft et

saa daarligt Udfald; men trods al anvendt Flid havde de ej kunnet

opnaa bedre Betingelser. De dulgte ikke, at, naar Hertugen

ikke gik ind paa de forelagte Vilkaar, stod han i Fare for at

miste ej alene sine slesvigske, men ogsaa sine holsteinske Besiddelser,

som Kejseren \ilde forlene den danske Konge med, naar han an-

modede ham derom.

Traktatens Ordlyd var falgende:

Offentlig Bekendtgørelse*).

Da der fra Oldtiden har været oprettet bestemte Unioner

imellem Danmarks Rige og Fyrstendømme^t Slesvig, som man ofte

efter Tidernes Lejlighed har fornyet, bestyrket og forandret, og da

den stormægtigste, durchlauchtigste Fyrste og Herre Hr. Kristian,

Konge i Danmark, Norge, de Venders og Goters, Hertug i Slesvig,

Holstein, Stormarn, Ditmarsken, Greve i Oldenburg og Delmen-

horst, som ogsaa den høj værdigste, durchlauchtigste Fyrste og

Herre Hr. Kristian Albrekt, Arving til Norge, postuleret Kaadjutor

for Stiftet Liibeck, Hertug i Slesvig, Holstein, Stormarn og Dit-

marsken, Greve i Oldenburg og Delmenhorst, have holdt det for at

være af den største Nødvendighed under de nuværende og vanske-

lige Forhold at følge deres kongelige og fyrstelige Forfædres lov-

lige Eksempel og ligeledes forny Unionen og indrette den efter de

nuva,'r(*nde Tilstand(! og overensstemuKMide med deres Jtigers og

f.an<h'.s fælles Vel — saa, for at slig hcldbringendc Gerning kunde

*) Ori^'inal - Dokuniontct er skrovot paa tysk, — "Kiind und /u wisson soy

bioniit manni^licdion« o. s. v.
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udføres, ere dertil beskikkede Kommissærer traadte sammen i

Kensborg, næmlig for Hs. Majestæt Kongen den høje og velbaarne

Greve af Griffenfeld og Tønsberg, Herre af Samsø, Brattingsborg

ogVesborg, Kidder, Hs. Majestæts Rigskansler, Gehejmeraad, Præ-

sident i Collegio Status og i Kanselliet, fremdeles Hr. Friederich

von Ahlefeldt, Greve af Langeland og Rixingen, Friherre til Moes-

burg, Arveherre til Søgaard, Graasten og in der Wildnis, Ridder,

Hs. Majestæts Gehejme-, Etats- og Landraad, Statholder i Fyrsten-

dømmerne Slesvig og Holstein, Guvernør og Amtmand i Steinburg

og Ditmarsken, — og for hans fyrstelige Durchlauchtighed de

respektive velærværdige, høj velbaarne og højædle Herrer Johan

Adolf Kielmann af Kielmannseck til Satrupholm, Opdrup og

Bundsbøl, Domprovst i Hamburg, Hs. fyrsti. Durchlauchtigheds Ge-

hejmeraad, Regerings- og Kammer-Præsident, Amtmand i Rhein-

beck og Trittau; Hans Henrik Kielmann af Kielmannseck til

Qwarnbeck, Marutendorf og Cronshagen, Provst for det adelige

Jomfrukloster St. Johannes i Slesvig, Hs. fyrsti. Durchl.'s Landraad

og Amtmand i Kiel og Bordesholm; Hans Adolf Buchwald til

Borstel og Trøjborg, Hs. fyrsti. Durchl.'s Landraad og Amtmand i

Gottorp; Hans Thienen til Walstorf og Borchhorst, Hs. fyrsti.

Durchl.'s Landraad og Amtmand i Tønder; Frederik Kristian

Kielmann af Kielmannseck til Kohøfft, Domherre i Liibeck, Hs.

fyrsti. Durchl.'s Gehejme- og Kammerraad, Vicepræsident, Landraad

og Amtmand i Maarkær; og Andreas Cramer til Højensworth,

Hs. fyrstl. Durchl.'s Gehejme- og Kammerraad.

Disse Kommissærer have forenet og forliget sig om følgende

Artikler

:

1. Hs. Majestæt og Hs. fyrstl. Durchl., der herske over Hertug-

dømmerne Slesvig, Holstein og de deri indkorporerede Her-

skaber med samlet Haand i en udelelig Regering, ville lade

det være sig magtpaaliggende at befordre deres Rigers Blom-

string, Velstand og Sikkerhed og ville afvende alt det, der kan

volde Ufred, Skade og Fare.

2. Og i Overensstemmelse hermed, naar det bliver nødvendigt,

og Fyrstendømmerne trues, med al deres Magt afværge Faren

med samlet Haand, fælles Raad og Mænd, og, naar det skulde

komme til Krig, ej slutte Vaabenstilstand eller Fred, inden

der er givet tilbørlig Erstatning og Oprejsning for den til-

føjede Skade.

3. Da Kongen sikrer Hs. fyrstl. Durchl. og sammes Fyrstendømmer

imod alle Farer, saa lover denne, at, saa ofte Hs. Majestæt

2*
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sender Tropper til Fyrstendjommernes Forsvar, eller naar han

er kommen i Krig med en eller anden fremmed Fyrste eller

Stat, hvem det end monne være uden Undtagelse, at nlle yde

bemældte Tropper al mulig Hjælp paa deres Vej igennem hans

Amter og Stæder, samt anvise dem Lejrplads, Mønstrings-

plads og Kvarterer, hvilket Kongen jo kan forlange, da han

oo" Hertuo'en danne en uadskillelio' Keo'ering.

4. Da Kongen under de nærværende vanskelige Forhold har

været nodt til at begære af Hs. Durchl., at denne vilde til-

lade ham at besætte Gottorp, Tønning og Holm med konge-

lige Tropper, har Hs. Durchl. godvillig tilstaaet ham denne

Begæring i den visse Fortrøstning, at Hs. Majestæt, saa snart

de nuværende Uroligheder ere ophørte, og Freden igen er til-

vejebragt, atter vil aftræde dem. Og da Hs. Durchl. har

sluttet visse Pagter, der indeholde Tilsagn, som have givet

Kongen Stof til Eftertanke, og det er nødvendigt, at Hs.

Ma;jestæt i Fremtiden kan være forsikret om Hs. Durchl.'s

Hensigter, og for at alt, hvad der kan give Anledning til

Mistro, kan blive ryddet af Vejen, saa er hermed af begge

Parter vedtaget, at Hs. Durchl. ikke alene efter denne Pagts

Underskrift ej uden Hs. Majestæts Indvilligelse indgaar For-

bund med fremmede Magter, men ikke heller nogen Sinde

vil betjene sig af sine tidligere oprettede Forbund til Hs.

Majestæts Skade.

5. For at de i Fyrstendømmerne værende Fæstninger og Garni-

soner altid kunne blive tilstrækkelig vedligeholdte og forsynede,

og for at skaane Stænderne saa meget som muligt for Skatter,

saa or herved vedtaget, at Krigsskatten fremtidig stedse igen

lægges i Fælleskassen og kun anvendes til ovennævnte Brug.

0. Men, da Hs. Majestæt hidtil langtfra har kunnet bestride disse

Udgifter med den hidtil indkomne Krigsskat, men har tilskudt

store Summer af sine egne Midler til Troppernes Forplejning

i Fyrstendømmerne, hvorimod Hs. Durchl. har trukket en

antagelig Del af den ham tilkomne Krigsskat ind i sin Finans-

kasse og anvendt den i sine egne Ojemed, saa tilkommei- der

Kongen en billig Erstatning; hvorfor ogsaa Hs. Durchl. af-

staar og overlader i Vederlag til Kongen Amtet Svavsted og

>iii Del i (let slesvigskes Domkapittel og i Katedralkirken,

hvilket alt sammen af den i (iuds Skod hvilende Kong Fre-

derik 111 er blevet oveniragej til Hs. Durchl. Herved kommer

alt igen paa den gamle Fod eller de gamle Arvedc'linger.

7. GrrensesfridlirliedrTue imellem h'ibe (»g Tender Anil. livis Al-
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gøreise hidtil er bleven udsat, skulle nu fuldstændig ordnes i

Overensstemmelse med de i den sidste Kommission af de

kongelige Kommissærer gjorte Forslag. Alle fremtidige Mis-

forstaaelser imellem Fyrsterne og imellem deres Undersaatter

skulle forliges med det gode ved de Midler, Unionen anviser.

8. Da denne fornyede Pagt ej har anden Hensigt end den, at

bringe Tillidsforholdet imellem det kongelige og det fyrstelige

Hus paa en fast og bestandig Fod, at det kan bestaa ukrænket

gennem alle Tider, et Forhold, der er blevet forstyrret ved

de nye Forandringer, som have faaet Indpas, saa er hermed

vedtaget, at alt skal bringes i den gamle Stand og Observans.

Hs. fyrsti. Durchl. og hans Efterfølgere give Afkald paa den ved

Roskilde og ved Københavns Fred erhvervede Suverænitet

over Hertugdømmet Slesvig, som om den aldrig var bleven

indrømmet dem, og inden Aar og Dag, og hver Gang der er

Kongeskifte eller Hertugskifte, skal Hertugen atter søge om
og tage sin Del af Slesvig til Len af Kongen af Danmark.

Hs. Durchl. forpligter sig til at overantvorde og indhændige

Hs. Majestæt det ham af den i Gud hvilende Konge og af de

daværende Rigsraader tildelte Suverænitets-Diplom, som her-

med ganske er ophævet og tilintetgjort.

9. Sluttelig skal denne Pagt betragtes som Grundvolden for den

imellem begges Huse værende evige Fortrolighed, og som et

uopløseligt Baand, der har knyttet Hs. kgl. Majestæt og Hs.

fyrsti. Durchl. til hinanden. Den skal holdes ubrødelig af dem

og deres Efterfølgere. Ingen af Parterne maa nogen Sinde fore-

tage sig noget imod den, og, hvad der ej er ændret ved denne

i de bestaaende Traktater, skal blive ved de gamle Vedtægter.

Disse Unions- og Forligsartikler ere underskrevne og beseglede af

P. Griffenfeld, F. A. Langelandt und Rixingen, J. A. Kielman, H. H.

Kielman, H. A. Buchwaldt, H. Thienen, F. C. Kielman og A. Cramer.

Hertugen vedtog og underskrev Traktaten uden lang Betænk-

ning. I de Betragtninger, som han anstiller over Sagens Gang,

skænker han vel sin tabte Suverænitet, Svavsted Amt og Dom-
kapitlet nogle Ord; men der skinner en vis Tilfredshed igennem,

over at han dog har beholdt sine Lande og er sluppen for saa godt

Køb, efter at hans fjendtlige Planer ere blevne forpurrede. Han
havde sikkerlig ikke ladet sig nøje med mindre end hele Sønder-

jylland, hvis Krigslykken havde været hans Forbundne gunstig. —
Hans Regerings-Præsident søgte ved store Gaver at tilkøbe sig

Griffenfelds Gunst, hvorover Kongen og Griffenfeld begge morede
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sig. Saa længe Griffoiifeld var ved Styret, gjorde hverken Hertugen

eller hans Broder noget Forsøg paa at rokke ved Traktaten.

Begge Fyrster udstedte særlige bindende Dokumenter, i hvilke

de gjorde højtideligt Afkald for dem og deres Efterkommere paa

Suveræniteten. Hertugen forpligtede sig til inden Aar og Dag
at søge om og modtage en Del af Slesvig som Len af den danske

Krone, og samme Forpligtelse indgik Broderen for det Tilfælde,

at han blev Kegent.

Alle de Magter, med hvilke den dansk-norske Stat stod i

Forbindelse, erholdt Afskrifter af disse Dokumenter. Fra de fleste

af dem modtog Kongen Lykønskninger, fordi han saa heldig havde

endt disse fortrædelige indre Stridigheder. Frankrig skjulte sin

Utilfredshed; ikkun Sverig lagde sin Misfornøjelse for Dagen og

opfordrede Frankrig til at hævne den dem tilføjede Fornærmelse

ved i Forening med Sverig at erklære Danmark Krig, da de jo

begge vare Hertugens Garanter. Kongen af Frankrig svarede, at,

saa længe Hertugen ikke selv klagede, havde man hverken Ret

eller Grund til at gøre Væsen af den Sag.

Alle beundrede Griffenfelds Snildhed, hans sande som hans fal-

ske Venner kappedes om at prise ham i de højeste Toner. Iblandt

dem, der lykønskede GrifFenfeld, var ogsaa den listige Overjæger-

mester Hahn, der nu troede, at Griffenfelds Stilling var uindtagelig.

Han overvandt sig i den Grad, at han skrev dansk: »Jeg maa
bekende, at Hans Højgrevelige Eksellense haver beteet sig her udi,

som en braf Feltherre og haffuer vundet en stor Schlacht«).

Kongens Tak var ogsaa overstrømmende. Han forsikrede Grif-

fenfeld, at han betragtede ham som et af Gud udvalgt Kedskab til dette

saa ngtige Værks Udførelse, og han lovede at overøse ham med
saa stor Naade og saa megen Værdighed, at — som Griffenfeld

udtrykker sig— hans Beskedenhed ikke tillader ham at nævne dem.

]\Ian kan imidlertid ingenlunde billige den underfundige

Maade, paa hvilken Hertugen af Gottorp blev tvungen til at under-

kaste sig. Den var ikke Danmark va^rdig. Hertugens Troløshed

maatte brydes, men ikke ved ny Troløshed; om man end derved kun

•'ftrriignede andre Staters Fremgangsmaade imod Danmark.

Rathenow og FehrboUin

Kiijl\r-ii<'ii af r»ran<lc'iihinx ovcrniiiijilcr SvcMiskcnu' vo«! Kathonow o^'

Ff'lirlylliii. Han crlKildfT Lof't(^ (»ni I'i.stimd af den danske K(»ngo.
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Medens Forhandlingerne om Hertugdømmet Holstein-Gottorps

fremtidige Stilling afgjordes i Kensborg, modtog Kongen i denne

Fæstning Efterretningen om Kurfyrstens Sejre ved Rathenow og

Fehrbellin. — Natten imellem d. 12 og 13 Juni var Kurfyrsten

af Brandenburg brudt op fra Magdeburg imod den svenske Hærs

Forposter ved Rathenow med 6000 Ryttere, 13 Kanoner og

1200 Musketerer, der befordredes paa Vogne. Den svenske Rigs-

feltherre, Grev Wrangel, var netop i Færd med at samle sin Hær

for at trække sig ind i Hannover, hvis 10,000 Mand stode rede til

at forene sig med ham. Den 10 Juni havde Wrangel givet de

spredte svenske Afdelinger Befaling til at samle sig og gaa til

Havelberg. Ved denne By falder Havel i Elben ; den er det natur-

lige Samlingssted for en Hær, der vil rykke ind i Hannover, eller

som vil true Holstein med et Indfald. Wrangel vilde overskride

Elben ved Werben, der ligger lidt norden for Havelberg, og samlede

i dette -Øjemed en stor Mængde Fartøjer paa dette Sted. Selv

begav han sig d. 11 Juni med Fodregimenterne Dalkarla og Vestman-

land, 1000 Ryttere og en Del Artilleri til Havelberg. Sine Under-

generaler Volmar Wrangel, Stahl, Delvig og Grothusen, der stode

ved Alt-Brandenburg med 9000 Mand, gav han Befaling til at

gaa over Havel ved Rathenow og derpaa langs med denne Flod

til Havelberg. Havelfloden dækkede den svenske Hær imod Angreb

af den syd fra kommende brandenburgske Hær, der maatte til-

t\inge sig Overgangen over Havel for at komme ind i sit eget

Land. — Holdt Svenskerne god Vagt ved Rathenow, var Kur-

fyrsten tvungen til at vende sig imod øst for at komme over

Havel, hvilket vilde fuldstændig forandre Felttogets Gang.

Svenskernes Stilling i Brandenburg d. 15 Juni var følgende

:

3000 Mand under Rigsfeltherren i Havelberg, 9000 Mand under

Volmar Wrangel paa Vejen fra Alt-Brandenburg til Rathenow og 600

Dragoner under Wangelin i Rathenow, hvor den svenske Besætning

blev tagen ordentlig ved Næsen. Det lykkedes Kurfyrsten at komme
i Forbindelse med en i denne By boende Adelsmand ved Navn

Briest. Han indbød alle de svenske Befalingsmænd til et Drikke-

gilde, og, medens Svenskerne drak, listede de brandenburgske

Tropper sig over Haveibroen ind i Rathenow, overfaldt Besætningen

og toge Wangelin, hans Oberstløjtnant, en Del andre Befalingsmænd

og 186 Menige til Fange, tillige med 600 Heste. Endnu samme
Dag meddelte Kurfyrsten sit Held til Kongen af Danmark med
de Ord, at han denne Dags Morgen KL 3 havde taget Rathenow

med stormende Haand, erobret seks Faner og taget Obersten,
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Oberstlojtnanten og* to Kaptejner ved Vingebenet, samt at de

ovrige Officerer tillige med en stor Del af Mandskabet vare faldne.

Xogle hundrede svenske Dragoner flygtede til Fods ud af

Byen. De mx)dte Volmar Wrangel ved Nauen. Han var paa Vejen

til Eathenow med 9000 Mand, men de skræmmede ham med over-

drevne Beretninger om Fjendens Styrke. I Steden for med sin

overlegne Hær at fortsætte Vejen til Rathenow og kaste Fjenden

tilbage, flygtede han for Kurfyrstens lille Hær imod Nord, og

sagte saa hurtig som muligt over Fehrbellin og Kiiritz at naa

Havelberg. Senden for Fehrbellin indhentedes den svenske Hær af

de kurfyrstelige Fortropper, tre Eytterregimenter, der førtes af Prins

Frederik af Homburg. De opholdt Svenskerne saa længe, indtil Kur-

fyrsten havde ført sin Hovedstyrke igennem Tarnow Skov frem imod

Svenskernes højre Side. Den svenske Hær blev slaaet og maatte

rømme Brandenburg. — Det materielle Tab var let at forvinde, skønt

det var betydeligt*); men det moralske forvandtes aldrig. Fehr-

bellin blev den Grundsten, paa h\ålken Preussen opførte sin stolte

Bygning, og Sverigs Indflydelse som Stormagt forsvandt med dette

Slag i Krudtrøgen. Den Skræk, hele Tyskland havde haft for de

sej rige svenske Vaaben, var henvejret. Wrangels velfortjente Heltery

og store Feltherretalent, som han skyldte firti Aars Sejre, havde

faaet et sørgeligt Knæk. Selv havde han ikke været til Stede paa

Valpladsen, men havde, uvidende om Slaget, opholdt sig med den

mindre Del af Hæren i Havelberg og forberedt alt til Overgangen

over Elben og til sin Forening med den hannoverske Hær. Saa

snart han havde faaet Efterretning om Nederlaget, gik han med

sine Tropper til Wittstock og derfra til Demmin , hvor hele den

svenske Hær samledes og blev staaende i flere Maaneder uden at

gøre noget Forsøg paa at genoprette det lidte Tab. For sent ind-

saa Wrangel, at Hæren havde været daarlig tjent med at have en

gammel værkbruden JMand til Fører, der ej kunde taale nogen

Anstrængelse. Han afløstes af Grev Kønigsmark, der var stærk

baade paa Sjæl og Legeme.

Den 22 Juni kom Kurfyrsten af Brandenburgs Kammerherre,

Brockdorfl", til Kristian V i Uensborg med Efterretning om Sejren

ved Fehrbellin. 1 sin Herres Navn anmodede han Kongen om

skyndsomst at forene lians Hær med Kurfyrstens og angribe Sven-

skerne. I Fald Kongen imod Forvænlning vægrede sig, skulde

Sendemanden true med, at Kurfyrsten vikle slaa ind i)aa en anden

Vej og forlige sig med Sverig. Brockdorfl" skulde have bestemt

*) Da« holfltcin-outiniKcho Roffimoiit zn lusz ist dor ^'ostalt ausgorisson das

kauni 30 bis 40 Manii bei don Falnnu in<lir vdiliaiuldii iKt.
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Besked, men den danske Regering forhastede sig ikke med Svaret.

Griffenfeld havde vist ikke haft noget imod, om Kurfyrsten havde

forliget sig med Sverig, da Danmark derved havde imdgaaet en

fordærvelig Krig; men han vidste tillige, at Kurfyrsten vilde be-

nytte den gunstige Lejlighed til at erobre Pommern, og dertil be-

høvede han Danmarks Hjælp. Først naar Pommern var faldet i

hans Hænder, vilde han udsone sig med Sverig. — Kristian V op-

fordrede derfor efter Griffenfelds Raad Kurfyrstens Afsending til

at tøve i Kensborg, indtil Hertugen af Gottorp var falden tilføje.

Den 28 Juni kom en ny Opfordring fra Kurfyrsten, og med denne

fulgte den Traktat, som Hamburg d. 6 December 1674 havde sluttet

med Sverig. Den var tillige med en Del gottorpske Papirer kommen

i Kurfyrstens Besiddelse ved Erobringen af Svenskernes Tros. Han

underrettede desuden Kongen om, at der stod Jueler og Urner i

svensk Tjeneste, og at en dansk Adelsmand, Frans Lindenew,

plejede Omgang med Svenskerne og fortalte, at man stadig haabede

paa, at Forbundet med Sverig skulde komme i Stand.

Med Budskabet om Holstein-Gottorps Undertvingelse og den

danske Kundgørelse af 28 Juni vendte Brockdorff tilbage til sin

Herre. I Kundgørelsen stod der, at, da Sverig havde overfaldet

Kongens Forbundsfælle, Kurfyrsten af Brandenburg, var den

dansk-norske Stat herved forpligtet til at skride til Brud med den

svenske Krone, i hvilken Anledning der skulde lægges Beslag paa

alle svenske Varer i Danmark og Norge samt i «vor» By Hamburg.

Kammerherre Brockdorff skulde meddele Kurfyrsten, at Kongen

vilde selv føre sin Hær imod Pommern, dog maatte han først til-

bage til København, for at ordne Regeringens Styrelse i sin Fra-

værelse og for at paaskynde Flaadens Afsejling. — Frederik Vil-

helm den store var ikke tilfreds hermed. Han lykønskede vel

Kongen i Anledning af, at han havde faaet Bugt med Hertugen

af Gottorp, og skrev, "at alt, hvad der tjente Kongen af Danmark

til Berømmelse og Sikkerhed, glædede ham»; men samtidig pres-

sede han ved nye Sendemænd den danske Regering, at den skulde

skynde sig med at komme ham til Hjælp. Den 21 Juli beder

Knesebeck Griffenfeld om at lade ham vide, naar den danske

Flaade løber ud i Forening med Hollænderne. Hans Herre \il

end videre vide, hvad Dag Kongen \il rykke over Elben for at for-

ene en Del af sin Hær med den brandenburgske og en anden Del

med den Itineburgske Hær. Endelig forlanger Kurfyrsten atter

Tilhold for sine Kapere i de danske Havne. Den brandenburgske

Sendemand, Hr. Knesebeck, beder indstændig om, at han denne
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Gang maa faa et reelt Svar, saa han snart kan skrive til sin

Herre, at han har set Flaaden stikke i Søen og Hærens Opbrud.

I Gehejmeraadets Made d. 3 Avg. vedtoges der at svare Kur-

fyrsten, at Kongens Hær havde faaet Befaling til at bryde op mod
imod sønden. Med Hensyn til dens Anvendelse kunde dog Be-

slutning derom først tages ved Kongens Ankomst, eftersom man
bedst kan bedømme saadant paa Stedet. Flaaden havde faaet Be-

faling til at spærre Forbindelsen imellem den svenske og den tyske

Kyst og til at gaa Kurfyrsten til Haande i Pommern. Hans
Kapere skulde have fri Adgang til de danske Havne, og han

takkedes for Eiigen og Warnemilnde, som han tilbød Danmark.
— Det varede dog endnu en Maaned, inden den dansk-norske Stat

havde truffet alle sine Forberedelser, overvundet sine Betænke-

ligheder og besluttet sig til at erklære Sverig Krig. Det var

jo ikke alene Sverig, Danmark var i Færd med at vende Kyggen,

det var ogsaa dets allierede, det mægtige Frankrig; og det var

ikke med ringe Spænding, at man væntede at høre Efterretninger

om, paa hvad Maade Frankrig nlde optage de seneste af den

danske Regering foretagne Skridt imod Holstein-Gottorp og Sverig.

IV.

Forholdet til Frankrig.

Aarsagerue til dette Riges Koldsindighed imod den dansk-norske Stat.

Den franske Sendemand ved det danske Hof, Hugo Terlons Optræde. Ad-

skillige fi'ansko Forslag. Henning Meycrcroncs Scndelso til Frankrig i Vin-

teren 1674—75. Ludvig XlV's smigrende Omtale af Griffcnfeld. Moyercrones

Samtaler med den franske Udenrigsminister, Pomponne. Franlvrigs Skuffelse

ved den dansk-norske Stats bestemte Optræde imod Holstein-Gottorp og Sverig.

Ludvig XlVs Forsøg paa at bestikke Griffcnfeld. Brevene imellem Frankrig

og Sverig lægges under Beslag ved Griffenfelds Foranstaltning. Brevveksling

i denne Anledning.

Hertugen af Holstein-Gottorp var Frankrigs allierede; hans

Suveræmitet havde det garanteret; og man var derfor ikke uden

Bekymring ved det danske Hof, om Frankrig ikke mulig vilde optage

Danmarks Fremfjerd imod H(M-tugen som en Krigserklæring. Det

vakle altsaa ingen ringe Glæde, da den danske Afsending ved

Hoffet i Versailles, Henning Meyercrone, skrev hjem, at det franske

Hof still i«'nde gav sit Bifald tilkende med det Slag, Kongen havde

bibragt Hertugen, og at franske Statsmænd kaldte det et sandt

Mesterstykke, samtidig in<M| ;ii de bcklagejle sig (>v<m-, ut Sverigs

Fremtræde j»;i;i Krigsskue])ladsen havde skullet dem.
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For at fatte Frankrigs Sindelag imod den dansk-norske Stat,

maa man stadig iiave for Ojc, at Frankrig af Frygt for Sverigs

Skinsyge hverken turde tilbyde Danmark Forbund eller Subsidier.

Som første Vilkaar for et Forbund med Frankrig havde Sverig jo

forlangt Kongen af Danmarks Udelukkelse. Ludvig XIV havde i

det i April 1672 med Sverig sluttede Forbund i en hemmelig Ar-

tikkel afstaaet fra Forbund med den dansk-norske Stat, og i en

anden Artikkel paataget sig en ny Garanti for den suveræne Stat

Holstein-Gottorp. — Men over alt, hvor Kongen af Frankrig var

i Stand til, uden at saare Sverigs Omtaalighed, at vise Kongen af

Danmark sit venlige Sindelag, lagde han det for Dagen, baade i

Voldgiftsagen og ved at paalægge sin Afsending i København, at

han skulde skrive til Hamburgs Senat, at denne holsteinske Vasal-

stad skulde godkende den danske Konges Højhedsret; men Frank-

rig foretog disse Skridt med stor Kulde, uden at bekymre sig, om
de have Virkning, saa Griftenfeld kom til den Erkendelse, at den

dansk-norske Stat maatte lade det bero med at staa i et ven-

skabeligt Forhold til Frankrig, uden at attraa nærmere Forbund.'

Da den dansk-norske Stat ikke kunde leve af gode ønsker

og Høfligheder, selv om de vare saa udmærkede som den franske,

tog den villig imod de gode Tilbud, der gjordes den af Frank-

rigs Fjender, og betalte Frankrig med samme Mønt, som den

modtog, i det den gav søde Ord i Betaling for høflige Talemaader.

Efter at Forbundet i Braunschweig var sluttet med Kejseren, blev

den franske Konge utilfreds med den danske Eegerings Fremfærd

og lagde paa en iøjnefaldende Maade sin Ligegyldighed for Kongens

Værdighed for Dagen. Frankrigs Sendemand i København, Hugo
Terlon, havde 1672 opfordret Kong Kristian til at tilbyde hans

Mægling i Striden imellem Nederlandene og Vestmagterne; paa

Sverigs Anmodning afslog Kong Ludvig et Tilbud, som han selv

havde fremkaldt, og tilføjede derved den danske Konge en styg

Krænkelse. Senere bleve Frankrig og Sverig tvungne af England

til i Vinteren 1673—74 at indbyde Kongen af Danmark til i For-

ening med Kongen af Sverig at overtage Mæglingshvervet paa

Kongressen i Køln, et Tilbud, der blev uden Følger, da Kongressen

sprængtes af den tyske Kejser. — Et stort Held for Danmark var

det, at den franske Afsending ved Hoffet i København var Griffen-

felds blinde Beundrer. Denne store Statsmand forstod at holde

Franskmanden hen med tomme Forsikringer om hans Herres Hen-

givenhed for Kongen af Frankrig, og den franske Regering maatte

ofte indskærpe ham ikke at lade sig skuffe af Griffenfeld men af-
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æske ham bestemte Erklæringer. For at gøre den danske Regering

raadvild og hindre den i at tage Parti, vedblev Terlon 1674 og

75, efter sin Regerings Befaling og paa den svenske Kanslers An-
stiftelse, at anmode den danske Konge om at overtage Mægler-

rollen imellem de krigsfarende Magter. Grift'enfeld lod Terlon

snakke: ti han vidste vel, at Stormagterne brøde sig endnu mindre

om Danmarks end om Sverigs Mægling, og forstærkede Forbundene

med Nederlandene, Kejseren og Spanien.

Da disse Forbund vare komne fuldstændig i Stand, bleve

Frankrigs Sporgsmaal om den danske Regerings Planer mere ind-

trængende; ti Danmark havde jo i dem forpligtet sig til at deltage

i Krigen, naar nye Fjender optraadte paa Krigsskuepladsen imod

Nederlandene og deres allierede. Terlon fik Befaling til officielt

at spørge, hvad Kongen vilde gøre, naar Sverig optraadte hand-

lende til Gunst for Frankrig i Tyskland. Efter at Spørgsmaalet

var bleven drøftet i Konsejlet, modtog Terlon det i første Del

Side 162 anførte skriftlige Svar, at det ej var Skik i Forvejen at

give kategoriske Erklæringer. Frankrig kunde uden dem være for-

sikret om H. Majestæts gode Hensigter. Med dette undvigende

-

Svar lod Frankrig sig ikke berolige; det gav Terlon Befaling til

at udforske, hvor meget den danske Konge forlangte for at sidde

stille, medens Sverig angreb Brandenburg. Isteden for at kaste

det ørkesløse Mæglingstilbud overbord, vedblev Terlon baade at

underhandle med den danske Konge om, at han skulde overtage

Mæglerrollen, og om at tilstaa ham Subsidier for at være nevtral,

uden dog at fremlægge noget som helst skriftligt Forslag. Derved

opnaaede Griffenfeld, at hele Vinteren 1674—75 hengik, uden at

der blev alvorlig underhandlet om Ncvtralitet, som den danske

Regering ikke attraaede. Den ønskede et livskraftigt Forbund. I

December 1074 rejste Terlon til Rom og vendte først i Slutningen

af Februar tilbage til sin Post i København. Han fortalte til

den engelske Sendemand ved det danske Hof, at han havde faaet

Tilladelse til at byde den danske Regering indtil 200,000 Rdl.

aarlig i tre Aar, og at han væntede paa en passende Lejlighed

for at fremkomme med dette sit Forslag. Han væntede dermed

indtil Maj .Maaned.

Den danske Regering havde i Kfleraaret 1G74, for at vedlige-

holde den gode Forslaaelse med Frankrig og hoMe det i stadig

Uvished om, hvilket Parti det vilde tage, sendt den snilde Dijdomat^

Henning ^leyercrone, til Ludvig XlV\s Hof. (hu sin Modtagelse

skriver lian til sin Konge, al hiiii kim \il hei-nic dcii Tris, man
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i Frankrig satte paa Kongen af Danmarks Venskab. Ved hans

højtidelige Foretræde vare baade Krigsministeren og Udenrigs-

ministeren til Stede. Kong Ludvig havde øjnene alvorlig fæstede

paa Sendemanden, da denne holdt sin Indtrædelsestale, og da han

omtalte Kongen af Danmarks varme Følelser for Frankrigs Lykke,

rakte Kongen Haanden ud imod ham og svarede, at han aldrig

havde tvivlet om Kristian V's Venskab, at han agtede det over

alt andet i Verden, at hans kongelige Broder havde set Beviser der-

paa og kunde, hvis det behagede ham at modtage dem, faa endnu

større. Kong Ludvig sagde derpaa, at han vidste, at Meyercrone

havde været Sekretær hos Hs. højgrevelige Eksellence, Rigskans-

leren, og føjede dertil disse Ord: «Jeg kan ikke undlade at be-

vidne Dem den Højagtelse, som jeg nærer for denne Minister; det

er visselig en af Verdens største Statsmænd«. Det sagde han saa

højt, at alle omstaaende hørte det, og hele Salen genlød af de

Ord: (»Kongen taler om Kongen af Danmarks store Minister,

Griffenfeld)), Ord, der summede den danske Sendemand om ørene,

da han gik ud af Avdienssalen.

I de Samtaler, der fandt Sted imellem Meyercrone og den

franske Udenrigsminister, Pomponne, sagde førstnævnte, at Under-

handlingerne, som den svenske Afsending, Grev Nils Brahe, havde

indledet i København om et skandinavisk Forbund, vare blevne

hængende i trende Hindringer:

1. Frankrigs og Sverigs Garanti af Holstein - Gottorps Suve-

rænitet.

2. Sverigs Vægring ved at ophæve det Forbund, som det 1661 til

Danmarks Skade havde indgaaet med Holstein-Gottorp.

3. Sverigs Vægring ved at ophæve den Artikkel i det fransk-

svenske Forbund, der hindrede Frankrig i at indgaa Forbund

med den dansk-norske Stat.

Pomponne underrettede sin Konge om Nødvendigheden af at

faa Sverig til at vise Imødekomme i disse Punkter, hvis man ej

\ilde drive Kongen af Danmark over i den fjendtlige Lejr. Terlon

skrev ligeledes til sit Hof, at ved de Underhandlinger, der førtes

i København om et dansk-svensk Forbund, forlangte Griffenfeld

Ophævelsen af de trende ovennævnte Artikler, medens Brahe paa

Sverigs Vegne vægrede sig ved at indrømme dem; særlig var

han stødt over, at Sverig skulde slaa Haanden af sin gamle got-

torpske Ven for at faa en ny, mindre paalidelig Ven.

Ludvig XIV, der gærne vilde tilfredsstille begge Parter, mente,

at man med vanlig diplomatisk Falskhed kunde gaa uden om
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.

Sporgsmaalet og skuffe Kongen af Danmark med en tilsyneladende

ludrommelse. Han skrev til sin Udenrigsminister: Danmark for-

langer, at Sverig skal tilintetgøre den Traktat, som dette Rige

IGOl har sluttet med Hertugen af Gottorp, og fremdeles, at det

udsletter den Artikkel, som jeg har med den svenske Krone, i

hvilken der staar, at jeg ikke kan indgaa Forbund med Kongen
af Danmark og Norge uden Sverigs Samtykke, og i hvilken jeg

garanterer Holstein-Gottorps Suverænitet. — Lad der blive taget

ud af den svensk-gottorpske Traktat og af Frankrigs Forbunds-

traktat med Sverig, hvad der er til Skade for Kongen af Danmark.

Jeg udsletter offentlig Artiklerne og forpligter mig hemmelig til

det samme, som de indeholde. Samme Forskrift gav Kong Ludvig

sin Sendemand i Stockholm. Han skulde formaa den svenske

Kansler til at føje nogle Artikler til den svensk-gottorpske Trak-

tat af 16G1, der betog den Braadden; han vilde da i Fortrolighed

give Sverig den Forsikring, at Frankrig aldrig skulde slutte For-

bund med den dansk-norske Stat uden Sverigs Samtykke, naar

dette Hige ved en offentlig Erklæring vilde bekendtgøre, at den

Artikkel i Traktaten imellem Frankrig og Sverig af 1672, der

udelukkede Danmark, ophævedes. Det var næmlig af den største

Vigtighed for Udfaldet af den Kamp , i hvilken Frankrig havde

indladt sig med Tyskland og Nederlandene, at de nordiske Magter

ikke røg i Haarene paa hinanden. Men de Underfundigheder og

Krogveje, Lug\dg XIV benyttede sig af, kom til Griffenfelds Kund-

skab, og han gjorde sig derfor ingen Samvittighed af at føre

Frankrig bag Lyset. —
Hvad det var for et løst og flygtigt Grundlag, de dansk-

franske Underhandlinger hvilede paa, læres bedst af Samtalerne

imellem den franske Udenrigsminister, Pomponne, og den danske

Sendemand ved Hoffet i Versailles, Meyercrone. Førstnævnte be-

klagede sig over den Tilnærmelse, der fandt Sted imellem den

danske Konge og Frankrigs Fjender. Hertil ytrede Meyercrone i

en Samtale, der fandt Sted d. 4 A])ril 1075, at Frankrig og Sverig

jo maatte være tilfredse, naar Kongen af Danmark vedblev at være

nevtral; hans Hem; vilde ogsaa gærne, hvis Frankrig ønskede det,

optræde som Mægler. — Men, naar Ma^glingen ikke modtages af

Generalstaterne, livor liar jeg ham saa? sjiurgte Fomponne. Meyer-

crone mente, ai det var en usandsynlig Antagelse; Generalstaterne

vilde ikk«' afvise .Mieglingeii. lians Herre havdc^ desuden stillet

sig i»aa en saadan F(i<l til dem, ai lian stadig undgik den^s An-

modninger om Hja-lp v<'il ut forhoje sine Betingelser. Et virkeligt
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Forbund imellem Danmark og Nederlandene var jo en Umulighed.

Med Frankrig var det en anden Sag: lige over for Frankrig kunde

Danmark altid være sine Hensigter bekendt. Pomponne svarede,

at det vilde glæde hans Herre at høre; han \ilde ogsaa gøre alt

for at lette Kongen af Danmarks vanskelige Stilling. Meyercrone

greb dette Svar i Luften og fremkom med det beskedne ønske,

at den franske Afsending ved det danske Hof, Hr. deTerlon, dog

endelig en Gang maatte faa Fuldmagt til at byde Kongen af

Danmark klækkelige Subsidier. Pomponne paastod, at Terlon havde

den mest udstrakte Fuldmagt i saa Henseende. Med de synligste

Tegn paa Overraskelse forsikrede Meyercrone, at det var en stor

Nyhed, ti, efter hvad han vidste, havde Terlon kun mundtlig og

med megen Varsomhed gjort uantagelige Tilbud. Pomponne for-

nægtede altsaa Terlon, skønt det var den franske Regering selv,

der af Frygt for Sverigs Misfornøjelse, af Frygt for at det atter

skulde trække sig ud af Brandenburg, tøvede med at give Terlon

en skriftlig Fuldmagt.

Ludvig XIV haabede ved Sverigs Hjælp i Felttoget 1675 at

slaa sine Fjender til Jorden, og han slog i Forvejen en Medaille

med den Indskrift: nec par pluribus (ohar ikke sin lige«)). De

store Forberedelser blændede Meyercrone, og han skrev til Griffenfeld

:

Jeg handler altid blindt efter de Befalinger, De giver mig; men
Hensigten med min Sendelse er jo dog at holde Frankrigs gode

Sindelag vedlige, for en Gang i Fremtiden at knytte et Forbund

med det. Det synes mig, at Tidspunktet netop nu er meget gun-

stigt, ti Frankrig hælder til os. Vi maa erindre, at Sverig mod-

arbejder os af yderste Ævne. Hvis dets Hær har Lykken med sig,

vil den svenske Indflydelse vokse til en saadan Højde, at man slet

ikke her vil bryde sig om os. — Med megen Pathos udbredte han

sig om de Kræfter, Frankrig raadede over, og de Hære, det sendte

imod sine Fjender. Alene fra Paris droge 60,000 Mand bort, dels

med Kongen og Condé til Flandern, dels med Turenne til Rhinen.

Den flanderske Hær førte 30 Millioner i Guld med sig. Kongen
havde indbudt den svenske Sendemand, Grev Bonde, til at følge

med sig, og han havde til sine Rejseudgifter faaet 15,000 Rdl. af

de Subsidier, som Frankrig gav til Sverig.

Det harmede Meyercrone, at han ikke havde faaet nogen Ind-

bydelse; han skrev, at, blev han indbudt, saa vilde han faa Brug
for en lignende Sum, 8000 Daler vilde ikke forslaa. Dermed
maatte han imidlertid slaa sig til taals, ti, da han kort efter mældte,

at han havde faaet en Indbydelse, og at det var af Vigtighed, at
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han fulg-te med Hoffet, tilstodes der ham i en Kanselliskrivelse

8000 Edl. i Felttillæg.

Griffenfelds Mening med de franske Underhandlinger var, saa

længe som muligt at vedligehokle det gode Forhold til Frankrig,

uden derfor at vige et Skridt fra den Vej, han nu saa afgjort havde
slaaet ind paa: Holstein-Gottorps Undertvingelse og et Forbund
med Frankrigs og Sverigs Fjender, Nederlandene samt Kejseren af

Tyskland og den spanske Krone, for ved deres' Hjælp atter at fra-

rive Sverig de Provinser, det havde taget fra den dansk-norske

Stat. Men Meyercrone var ikke indviet i alle Griffenfelds Planer.

Det gik ham ikke bedre end Greven af Altenburg, der var sendt

til Gottorp for at besnære Hertugen uden selv at ane det. Meyer-

crone arbejdede troskyldig paa et Forbund imellem den dansk-

norske Stat og Frankrig, og fandt, at Tidspunktet var meget
belejligt.

Det Haab, den Tro, mange foruden Meyercrone havde, at

Svenskere og Franskmænd paany, som i Trediveaarskrigens Dage,

nlde spille Mestere i Tyskland, blev hurtig skuffet. I Juni blev

Wrangel dreven ud af Brandenburg. Kort efter faldt Turenne ved

Sasbach, hans Hær blev slaaet, og de store franske Hære maatte

forlade Tyskland og Flandern for at dække Grænserne. En mindre

fransk Hær under Marskal Crequi, der skulde gaa fra Luxemburg
til Nordtyskland, blev ligeledes slaaet, og Crequi maatte overgive

sig med sin Hær i Trier.

For at binde Hænderne paa Kongen af Danmark, modtog

Terlon i den tolvte Time, d. 2 Juni 1675, skriftlig Fuldmagt af

sin Regering til at byde Kongen 100—200,000 Rdl. aarlig i to til

tre Aar, imod at han i disse Aar forpligtede sig til ikke at forene

sig med nogen af de krigsførende Magter. Paa denne ubestemte,

svævende Maade mente Frankrig, at det kunde vinde den danske

Konge og slippe for offentlig at stryge de nærgaaende Artikler i

sit Forbund med Sverig, I Gehejmeraadets Møde vedtoges det at

give Terlon følgende Svar: «p]ftcrsom Frankrigs Sendemand ved

det danske Hof endnu ikke havde kunnet enes med de ham
tildelte danske Kommissærer om Maaden, paa hvilken den danske

Konge skulde vedblive med den begærede Mægling, hvis Kejseren

og hans Allierede ikke vilde modtage den, og da lian heller ikke

kunde angive Subsidiernes Størrelse eller Tiden, de skulde gives, og

det uagtet Hs. danske Majestæt alene al" Hc^nsyn til Frankrig

havde indvilliget i at giv(! sin Soster i il Kongen af SviM'ig, sknnt

den svenske Sendemand ikke havde kunnet brini^e Tiaklaten om
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ot nordisk Forbund til Slut; — saa skulde hermod være aftalt, at

Kongen af Frankrig, saafremt Kejseren og hans Forbundsfæller af

Mistanke over dette Giftermaals Fjølger maatte stanse med Subsidi-

ernes Betaling, aarlig skulde betale Kongen Kongen 300,000 Kdl., saa

længe Krigen varede, og andre 300,000 Rdl. til Medgiften, saa snart

Giftermaalstraktaten var undertegnet. — Derhos skulde Meyercrone

berolige den franske Regering med den almindelige Forsikring, at

det var Kongen af Danmarks højeste ønske at slutte et Forbund

med Frankrig og bringe de med Sverig svævende Underhandlinger

til en god Ende. Terlon indrømmede for Griffenfeld, at det ube-

tydelige franske Tilbud, han var kommen med, langt fra var nogen

Erstatning for de Fordele, den dansk -norske Stat havde af sit

Forbund med Nederlandene, Spanien og Kejseren; det samme skrev

han til sin Regering; men han fik ingen Fuldmagt til at indvillige

i den danske Regerings Forlangende.

I Begyndelsen af Juli var Holstein-Gottorp undertvunget, og

den dansk-norske Stat stod nu paa Springet til at blande sig i

den evropæiske Krig. — Uheld paa Uheld forfulgte Frankrig og

Sverig, og Frankrig søgte derfor med krampagtig Iver at fastholde

Danmark, der med hver Dag gled det hurtigere ud af Hænderne.

Ludvig XIV prøvede paa, om det ej var muligt at bestikke Griffen-

feld. Meyercrone, til hvem den franske Minister Grouvelle, der

skulde afgaa til Danmark, henvendte sig, afviste Forslaget med
Foragt. Han svarede tørt, at Griffenfeld aldrig i Statssager saa

paa sin egen Fordel, men vogtede over sin Konges Ære som over

sin egen, der var ham den kosteligste Skat. Ludvig XIV gav

imidlertid ikke tabt. Han skrev d. 23 Avgust til Terlon , at han

havde erfaret, at Griffenfeld friede til hans Kusine, Prinsessen af

Tarent; han, Kong Ludvig, tilbød sin gode Tjeneste for at bevæ^ge

sin Kusine til at modtage dette hæ.derlige Tilbud. Griffenfelds

Svar var Krigserklæringen imod Sverig, der udstedtes den 2 Sep-

tember, og den danske Hærs Indfald i Pommern.
Da Ludvig XIV erfarede, at Kongen af Danmark havde er-

klæret Sverig Krig, udbrød han: ((Griffenfeld er vor Mester, han

har skuffet os alle«. Terlon fik Befaling til at tilbyde Kongen af

Danmark 400,000 Rdl. samt Ludvig XIV's Forsikring, at Frankrig

vilde kaste et Slør over den gottorpske Sag, hvis Kongen af Dan-

mark vilde undlade at gøre Alvor af Krigserklæringen; men, da

dette Tilbud kom til København, var Krigen allerede i fuld Gang.

Den dansk-hollandske Flaade var sejlet ind i Østersøen, den

dansk-brandenburgske Hær stod for Stralsund, og Griffenfeld mente
"• 3
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trostig, at en lykkelig Fred vilde krone alle hans vellagte Planer.

Hertugen af Hannover, der var Frankrigs Forbundsfælle, var bleven

tvungen af Danmark til at forlade sine Allierede, og de ovrige med
Frankrig forbundne tyske Stater truede ligeledes med Frafald.

Meyercrone fattede ikke den stolte Kong Ludvigs Overbærenhed

med Danmark, d^r havde undertvunget hans Garantistat, Holstein-

Gottorp, bevæget en anden af hans Allierede, Hannover, til at er-

klære sig nevtral, og endelig med hele sin Styrke kastet sig over

hans vigtigste Forbundsfælle, Sverig. — Man sover her i Paris,

skriver han undrende, og man har slet ingen Lyst til at blive

vækket, inden man har erfaret, om Heldet vedblivende følger de

danske Vaaben.

Sverig havde allerede forinden Holstein-Gottorps Undertvingelse

forlangt, at Frankrig i Forening med det skulde tvinge Kongen

af Danmark til at afvæbne. Paa dette Forslag fik Sverig følgende

Svar, som Ludvig XIV tilstillede sin Sendemand ved det svenske

Hof, Feuquiéres, d. 24 Avgust 1675: «Jeg har læst Deres Brev,

og jeg har modtaget den Plan, som Kongen af Sverig og hans

Kigskansler have ønsket, at De skulde sende mig, og som det

har været overdraget Sekretæren ved det franske Sendeskab i

Stockholm, Hr. de la Piquetierre, at levere mig. Da denne

Plan er udkastet, forinden Ulykken ramte de svenske Vaaben

ved Fehrbellin, og forinden jeg havde den Sorg at miste Turenne,

saa vil De begribe, at Forholdene nu ere helt forandrede. Af

alt, hvad der var Tale om i denne Plan: om at sende

nogle af mine Krigsskibe til Østersøen, om Foreningen af den

svenske Hær med Hertugen af Hannovers, om at formaa Kur-

fyrsten af Brandenburg til at forene sin Hær med min, er der jo

nu aldeles intet tilbage, som lader sig udføre. Vanskeligheden i

at holde Krigsskibe i et Hav, hvor Hollænderne ere saa mægtige,

er klar. A\>angels Tilbagetog til Pommern har bragt Foreningen

med Hannovers Hær til at strande. Og det er umuligt at tro, at

Kurfyrsten af Brandenburg, der har tøvet med at erklæ^re sig for

P'rankrig un<l<'r langt gunstigere Forhold, nu skulde gore det, da

Svenskrnn' have Ijjernet sig, og da Hannover, skrænimet af Kongen

af Danmark og Kejseren, er i Fa;rd med at vende Sverig og Frank-

rig Ityggen. Under slige Forlujld at tænke paa al komme i il en

fredelig Forstaaelsc nx'ij nrandcnburg, en<l siden da nie(l Dan-

mark, som ingenliindi' vil slijipe den gunstiges Lejlighed af Ha'iide,

vilde være forgæves. D<'1 rr kun ve(l at mande sig op, ikke ved

at lade sig nedslaa, og ve<l al fore Krigen med Krall, at Sverig

kan viente at linde Sikkeriie(l..;
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Vi se af dette Brev, at det var rigtigt af Griffenfeld, at han

holdt paa, at der ikke erklæredes Sverig Krig og ikke rørtes en

Finger for Kurfyrsten, forinden denne snilde Herre selv havde fort

sine Tropper frem og erklæret Sverig Krig. Griffenfeld havde

Kundskab om, at Kurfyrsten stadig stod i Underhandlinger med
Frankrig og Sverig, medens hans Lande vare besatte af svenske

Tropper, og at han inderlig ønskede, at den svenske Bølge vilde

vælte sig fra Brandenburg ind over Danmark.

Saa snart Krigen imod Sverig var besluttet, bleve alle Regerings

-

skrivelser, der veksledes imellem Sverig og Frankrig, og som man
kunde faa fat paa, opsnappede. Derved erholdtes værdifulde Op-

lysninger om Sverigs Planer, om dets Værns Tilstand og Styrke,

om den Misfornøjelse, der gærede i hele Riget, og om den Ulyst,

Frankrig lagde for Dagen, til at give efter for Sverigs billige For-

dring, at det skulde erklære Danmark Krig. Uagtet al den Umag,

den franske og den svenske Regering gjorde sig, kunde de ikke

hindre, at jo mangfoldige af deres Skrivelser faldt i Danskernes

Hænder, der vare Herrer baade over Land- og Søvejen. At de

vare affattede i Ziffersprog, voldte ingen Vanskeligheder, da Griffen-

feld for klingende Mønt havde skaffet sig de fremmede Magters

Ziffernøgler. Alle ubetydelige Skrivelser bleve atter sendte afsted

gennem Postvæsenet i Hamburg og København, men alle de vig-

tigere tilbageholdtes. Det varede ikke længe, inden den franske

Udenrigsminister, Pomponne, beklagede sig til Meyercrone over,

at flere Breve fra og til Stockholm vare forsvundne paa deres Vej

gennem Danmark, og Terlon fik ligeledes Tilhold om at skaffe Op-

lysning hos den danske Regering om disse Breves Skæbne. Lige

over for den godmodige Terlon spillede Griffenfeld den uvidende

og beklagede meget, at Brevene vare bortkomne. Uordener og

Uregelmæssigheder af den Slags hændte jo stundum i Krigen, og

han anførte flere Eksempler paa, at ogsaa Breve, der vare adresserede

til ham, vare bortkomne. Han tilbød selv at være den franske

Regerings Postmester og lovede at drage Omsorg for de franske Breve

som for sine egne. Frygt ej for min Nysgærrighed, tilføjede han,

hvad Gavn skulde jeg vel have af Breve, der komme fra det franske

Hof eller gaa dertil. Jeg kan kun læse i dem, hvad jeg allerede

er \idende om, at Frankrig nærer det varmeste Venskab for Sverig,

og det med en Inderlighed, der koster det Millioner, uden at

Sverigs Rustninger hidtil have gavnet Frankrig. Vore Rustninger

have endnu ikke kostet vore Allierede 200,000 Rdl. — Det var dog

kun i ringe Omfang, at den franske Regering modtog dette Tilbud;

3*
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alle ^^gtio•e Breve sendte det med sine egne Bud, i Regelen tre

Eksemplarer af det samme Brev ad forskellige Veje. Mangfoldige af

disse Breve toges af de danske Krydsere og af Politiet. Terlon skrev

d. 30 Oktober til Griffenfeld, at han maatte bittert beklage sig over,

at en Kurer fra Stockholm med Breve fra den derværende franske

Minister, Feuquiéres, var bleven stanset i København, og at man
havde frataget ham alle hans Breve til Kongen af Frankrig og til

Terlon, og bragt dem til Griffenfeld. Det var jo stik imod Aftalen

om Brevenes Sikkerhed. Griffenfeld svarede, at, hvis han skulde inde-

staa for de franske Breve, maatte de jo gaa igennem hans Hænder.

Det var en Misforstaaelse , at de paa en voldsom Maade vare

blevne fratagne Kureren. Efter at den danske Regering havde

gjort sig bekendt med deres Indhold, erholdt Terlon dem. Da
Brevene vare skrevne i Ziffersprog, betragtedes de med almindelig

Mistro, naar de tilfældig aabnedes af dem, der opsnappede dem,

og, da ingen af Krydserne kunde læse den hemmelige Skrift,

mente de, der stak Forræderi i Hemmeligheden. Brevene leveredes

til Rigsadmiralen , der sendte dem til Griffenfeld. Den Gang

hostede Kansleren stor Ros for sin Aarvaagenhed ; men, da han

faldt i Unaade, blev han anklaget for at have brevvekslet med

Fjenden. Skønt Sammenhængen oplystes, og at det var med

Kongens Samtykke og i dennes Nærværelse, at Brevene aabnedes,

blev han ogsaa funden skyldig i dette Punkt. Storbrittanien stod

paa en god Fod med Danmark, men dets Minister i København

skøttede dog ikke om at have den danske Kansler til Postmester

i de engelsk - svenske Forhandlinger. Hver Gang han sendte

Breve til Sverig, bragtes de under engelsk Flag til Helsingborg,

og der modtog han ligeledes de til ham adresserede Breve.



Anden Bog.
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De udenlandske Sendemænds Bestræbelser for at hindre dens Udbrud. Kust-

ningerne. Flaadcn stikker i Søen d. 13 Avgust. Kongens Ophold i Kensborg.

Irettesættelsen til GrifFenfeld. Den danske Hær rykker ind i Mecklenburg og

udsteder Krigserklæringen imod Sverig d. 2 September. Sammenkomst imellem

Kongen og Kurfyrsten i Gadebusch d. 5 September. Hannovers Nevtralitets-

erklæring d. 11 September. Forbund imellem Danmark og Brandenburg, sluttet

i Dobberan 25 September. Angreb paa den svenske Hær. Stilling paa Pom-
merns Vestgrænse 28 September. Svenskerne trække sig tilbage til Stralsund

6 Oktober, forfulgte af den danske og den brandenburgske Hær. Angreb paa

Stralsund d. 13 Oktober. Wismars Belejring fra 23 Oktober til 12 December.

Stormen paa Wismar d. 13 December. Et Korps under Karl Arenstorff efter-

lades i Wismar, Kostock og det søndre Holstein. Eesten af Hæren gaar tn

Sjæland. Felttoget i Bremen. Felttoget i Norge. Flaadens Foretagender.

Kort Adelaers Død. Kongens Hjemkomst og Indtog i København 23 December.

-LLolstein-Gottorps Undertvingelse, de hollandske Krigsskibes

Komme paa Københavns Ked, det danske Værns overordentlige

Rustninger, fortalte med tydelige Ord de i København værende

fremmede Ministre, at nu var øjeblikket der, da den dansk-norske

Stat vilde deltage i Krigen for at nytte Sverigs svækkede Til-

stand til at genvinde sine tabte Provinser. Forgæves gjorde de

engelske, franske og svenske Sendemænd ved Hoffet i København
deres Bedste for at bevæge den danske Regering til at udsætte

Krigens Begyndelse. Griffenfeld vidste, at Sverig vilde erklære

Danmark Krig paa Grund af dets Fremfærd imod Hertugen af

Holstein - Gottorp , saa snart man var kommen ud over den øje-

blikkelige Forlegenhed; at den angribende har store Fordele; og at

det er bedre at forekomme end at forekommes. Den svenske

Sendemand, Gustaf Lilliecrona, som med Utaalmodighed havde

væntet paa Kongens Hjemkomst fra Rensborg, fik Foretræde hos

Monarken d. 20 Juli. I sin Konges Navn spurgte han, hvad man
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havde i Sinde med den store Flaade og- Hær, der var udrustet.

Kongen svarede, at han med dem xilåe opfylde sine Pligter imod

sine Forbundsfæller: hans Flaade skulde forene sig med den hol-

landske og hans Hær med den brandenburgske.

Til den engelske Sendemand yttrede Griffenfeld, at det var

Frankrigs og Sverigs egen Skyld, at det var kommet saa vidt.

Terlon havde i to Aar talt om en Subsidietraktat, og endnu

havde han ikke modtaget sin Konges Fuldmagt til at gøre noget

antageligt Tilbud. Nils Brahe havde blot fort Underhandlingerne

om et nordisk Forbund, for at Sverig kunde vinde Tid til at

udfore sine Planer samt for at gore Kongen af Danmark mis-

tænkt hos Kejseren og den nederlandske Republik. Tilsidst

havde Kongen af Sverig afbrudt Underhandlingerne og forlangt

Kong Kristians Soster til Ægte. Skønt ^Kristian V ikke var meget

tilbøjelig til at samtykke i denne Forbindelse, havde han dog

dvet sit Minde dertil af Godhed for sin Søster; men han havde

udtrykkelig erklæret, at han vilde opfylde sine Pligter imod sine

Medforbundne.

Terlon forlangte skriftlig Forklaring om Kongen af Danmarks

Hensigter. Griffenfeld svarede ham noget skarpt, at hans Herre

stedse havde beflittet sig paa at staa paa en god Fod med Frank-

rig. Da imidlertid alle hans Tilbud vare forkastede, og Kongen

af Frankrigs her befuldmægtigede Minister snart havde talt om

Mægling, snart om Nevtralitet, snart om en Subsidietraktet, uden

at han dog kunde fremlægge nogen skriftlig- Fuldmagt, saa havde

hans Herre og Konge nu forenet sig med Kejseren, Spanien og

Nederlandene for at skaffe Evropa den Fred, hvortil det saa haardt

trængte. Dette Svar, som Griffenfeld lod Ahlefeldt læse, inden han

forelagde det til Kongens Underskrift, erklærede Ahlefeldt for det

bedste, der var skrevet af Grillenfelds udmærkede Pen. Terlon

fik en alvorlig Irettesættelse af sin Konge, fordi han havde ladet

sig overliste af Griffenfeld, skønt Kongen kunde have beholdt

donne Irettesættelse til egen Brug; ti det var ham, der havde

undervurderet Danmarks Styrke og ikke bekymret sig om at bevare

sin tro Forbundsfadle. — Ludvig XIV skrev til Terlon: «.Alle de

Forsikring<*r, som Grev Griffenfeld saa ofte har gentaget for Dem

om iiaiis Herres store Lyst til at bevare mit Venskab, ere blot

givne for at skjule de Forbindelser, som han har Indgaaet med

mine Fjender.'«

Alle Fordele i den i\^i^^ der nu mindgaaelig vildts tago sin

Begyndelse, vare paa dansk -norsk Sidf. Den stynuide i Kongens
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Kaad var Datidens storsto Statsmand, hvem Lykken fulgte i alle

lians Foretagender. Han forenede den største Dygtighed med
Mod, Kraft og Bestemthed, og, da han handlede i en enevældig

Konges Navn, stødte hans Befalinger aldrig paa Modstand, men
udførtes med Hurtighed. Med stor Skarpsindighed var han trængt

ind i alle de evropæiske Staters Hemmeligheder og Rænker, og

han forstod ypperligt at benytte dem til sit Fædrelands Gavn.

Han lod udbasune, hvad han ønskede der skulde komme til Fjen-

dens Kundskab, om de Eustninger, der foretoges, og det med saa

kraftige Tilsætninger, at de holdtes for større, end de vare ; og han

forstod mesterlig at skjule de svage Punkter i vor Rustning.

Medens Sverig strags fra Krigens Begyndelse maatte kæmpe med den

bitreste Pengenød, havde Griffenfeld, ved i Fredstid ej at betynge

Folket med Skatter og ved at have Værnet i slagfærdig Stand,

draget Omsorg for, at, selv om Krigen varede i adskillige Aar,

vilde der være saa rigelige Pengeforraad i Landet, at det vigtigste

Middel til Krigens Førelse aldrig vilde komme til at skorte.

For de udenlandske Forbindelsers Vedkommende, vare Fordelene

ligeledes paa den dansk-norske Stats Side. Dens Forbund med
Nederlandene forpligtede denne sidste Stat til at sende en Del af

dens Flaade til den dansk -norske Flaades Forstærkning, hvilket

skaffede os Overmagten til Søs. Sverig, hvis Linieskibe i Tal vare

den danske Flaade overlegne, kæmpede med de største Vanskelig-

heder for at faa ^dem nødtørftig bemandede, og dets halve Hær
var bunden i Pommern, Wismar og Bremen, hvor den var inde-

sluttet af Magter, der vare Danmarks Forbundsfæller. Den svenske

Hær havde nylig lidt et stort Nederlag, og der hengik en lang

Tid, inden den atter fik sit frejdige Mod. I hele Sverig herskede

der Mismod med Rigets slette Styrelse. Rigskansleren, Magnus
de la Gardie, til hvem Kongen havde betroet Regeringen, havde

mistet Tilliden til sig selv og forstod ikke at bringe Fart i Rust-

ningerne. Sverigs eneste Allierede, Frankrig, var ikke i Stand til

at understøtte det med en eneste Mand. Det afslog at sende

Skibe til Østersøen af Frygt for, at de skulde blive tagne, og det

gjorde idel Vanskeligheder med at øge Subsidierne.

Griffenfeld havde i Løbet af Foraaret draget Omsorg for, at

Værnet blev sat paa Krigsfod, da han saa, at Krigen var uund-

gaaelig. Den 1 Marts havde Admiralitetet faaet Befaling til at

ruste Flaaden. Efterhaanden som Skibene bleve tiltaklede, lagdes

de ud paa Reden og krydsede i Sundet, hvorved Mandskabet

holdtes i god øvelse. Flaaden deltes i tre Eskadrer, til hvis Be-
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sætning- dor havdos nogle tusinde faste Matroser. I Marts blev

der udskrevet tusinde Sofolk i de danske og tolv hundrede i de

norske Kobstæder ; Landhæren leverede 2,000 Mand, og lige saa

mange Safolk hvervedes i Hamburg og i Amsterdam. Af Defen-

sionsskibene stod der 46 til Regeringens Eaadighed, og Halvdelen

af disse Skibe førte fra 26 til 46 Kanoner. Da Kongen d. 16 Juli

kom til Kobenhavn fra Rensborg, begav han sig samme Dags

Eftermiddag ud paa Reden for at bese Flaaden. Den frembød et

stateligt Skue. Mandskabet var godt sammenarbejdet, og mange

af Skibene havde allerede i de forrige Maaneder været paa Togt

i Østersøen og Kattegat. — Af Skibsbefarne og Løjtnanterne var

Halvdelen Hollændere. De danske og norske Søofficerer saa næppe

med Tilfredshed, at Griffenfeld og Adelaer hvervede saa mange

hollandske Befalingsmænd, af hvilke de fleste vare af ubestridelig

Dygtighed og stor Krigserfaring ; selvfølgelig var der dog ogsaa flere

Stympere imellem dem. I Løbet af Krigen viste det sig, at vi

havde lært tilstrækkeligt af Hollænderne, saa vi kunde staa paa

vore egne Ben, og man glemte endog undertiden, hvad man skyldte

Læremestrene. Hollænderne vare ubestridelig Datidens ypperste

Søfolk, og mangfoldige danske og norske Søofficerer havde faaet

deres Opdragelse i den hollandske Flaade. Iblandt dem, der for-

uden Kort Adelaer og Niels Juel havde uddannet sig i de lære-

rige Kampe imellem Nederlandene og Storbrittanien , kan man
nævne Flertallet af de danske Eskadre- og Skibschefer. — Den

28 Juli udnævntes Kort Adelaer til Fører for den til -Østersøen

bestemte Flaade. Den bestod af fire hollandske Linieskibe paa

60 til 68 Kanoner, to Jagter og en Brander, der førtes af Kom-
mandør Benkes, otte danske Linieskibe og nogle smaa Fartøjer. I

alt tolv Linieskibe, der deltes i tre PJskadrer under Adelaer, Juel

og Benkes. Den 13 Avgust sejlede denne Flaade ud i Østersøen

og krydsede imellem åon svenske Kyst og Riigen. Med en anden

Flaade paa tre Linieskibe, fire Defensionsskibe og nogle Fregatter,

sejlede J. Rodsten til Kattegat for at blokere Gøteborg og sikre

Farten paa Norge. 1 Oresund stationeredes et Linieskib og tre

Fregatter.

Landhæren var sat i)aa Krigsfod med en Orden og Omsyn,

der kunne tjene fil Kfterfnlgidse. I Danmark fordobledes de natio-

jiale Re^nmenter, der hvervedes adskillige; Regimenter i Tyskland,

og Felt artilleriet ordnedes for første Gang som et selvstændigt

Vaaben. Ved Krigens Begyndelse lalle den danske lla'r 63 Eska-

droner, deraf :)'\ nationale og 30 hvervede; 52 Hat,alli(»ner, deraf



Den danske Hær. 43

25 nationale og 27 hvervede, samt 4 Kompagnier Artilleri med

100 Kanoner. I alt 10,500 Ryttere, 31,000 Fodfolk og 500 Ar-

tillerister. Med Hæren fulgte en Overprædikant og 12 Feltpræster.

De valgtes af Biskoppen over Sjællands Stift, Hans Bagger, iblandt

de unge Mænd ved Københavns Universitet, der havde taget

Attestats og Dimis. Feltprovsten erholdt 50 Kdl. og Foder til to

Heste, Feltpræsterne 12 Kdl. og 2 Heste maanedlig. Desuden fik

de alle en Sum til deres Udrustning, og Telt fra Tøjhuset.

For ikke at blotte Landet, naar man rykkede ind i Tyskland,

efterlodes 24 Eskadroner og 16 Batailloner til Sjællands og Halv-

øens Beskyttelse. I Hærens Rækker var der mange udmærkede

Førere, sande Vovehalse, der med Glæde paatog sig enhver dristig

Handling. De vare altid i Spidsen for deres Soldater, naar en

Fæstning blev stormet, eller naar det afgørende Stød med det

blanke Vaaben førtes i Slaget. Men paa en enkelt Undtagelse

nær skortede det paa Overgeneraler, der havde det fornødne Over-

blik, saa de glimrende Bedrifter, Underafdelingerne udførte, ofte

bleve spildte. For at bøde paa Generalernes bristende Kendskab

til Styrelsen, naar man kom i Fjendens Land, sørgede Griffenfeld

for, at der altid fulgte en fremragende Statsmand med hver af de

Generaler, der handlede paa egen Haand. Selv fulgte han med
Hovedhæren.

Iblandt de Høvdinger, der førte deres Tropper ypperlig i

Kampen, vare Brødrene Hans Adolf og Bernhard af Ploen, Niels

Rosenkrantz, der allerede havde udmærket sig under Københavns

Belejring; Maks Rosenkrantz og Otto Skeel, der hjemkaldtes fra

Holland; Martin Bertelsen, Hans Løvenhjelm, Osten, Meerheim,

Schwanvvedel, Bibow og Hoffmann. En stor Mængde krigserfarne

Førere søgte den Gang om Ansættelse i den danske Hær. De

danske Sendemænd ved de fremmede Hoffer maatte underrette

Griffenfeld om Navnene paa de fremragende Officerer, der fandtes,

om deres Alder, hvor de havde udmærket sig, og paa hvilke Be-

tingelser de vare villige til at skifte Herre. Af dem, der ind-

kaldtes i dette Tidsrum, og som erholdt Chefsposter, vare Her-

tugerne af Ploen, Adam Weyher, Brødrene K., F. og B. Arenstorff,

le Roi, la Croy og la Haye, Duncan, Himilton, Stuart, Iddeking

og Calneyn, Levetzow, Liittichau, Bibow, Schulenburg, Degenfeld,

Schonfeld, Schilder, Schønberg, Meerheim, Pless, Nympfen, Flei-

scher. Trop, Tettau, Walter og Brinck. Desuden hvervedes der

adskillige Hundreder Kaptejner og Løjtnanter. Iblandt dem , der

afsloge ethvert af Griffenfelds Tilbud, var den svenskfødte Tysker
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Otto Koniosmark. som efter Wrano-els Nederlaor blev jøverstbefalende

over den svenske Hær i Pommern.

Den norske Hær, der skulde rykke i Marken, bestod af 6

Fodregimenter, hvert paa to Batailloner, et Marineregiment, fire

Eskadroner Kytteri og to Kompagnier Artilleri, — i alt 10,600

Fodfolk, 1400 Ryttere og 150 Artillerister med 26 Kanoner. Til

Fæstningernes Besætning var der fire Garnisons-Kompagnier, hvert

paa 350 Mand, og til Keserve den anden Udskrivning, der talte

11.000 Mand. Af Flaaden forbleve i Norge 20 Defensionsskibe og

Galej flotillen , til hvis Besætning Marineregimentet anvendtes.

Hæren førtes af Ulrik Frederik GyldenlBve, hans to berømte Under-

generaler vare Henrik Rysensten, der førte Fodfolket, og Hans

Løvenhjelm, der forte Rytteriet. — Da Griffenfeld frygtede, at

Gyldenløve ikke kunde magte Forholdene i Norge, hvor man, ofte

overladt til egne Kræfter, maatte afværge svenske Indfald, blev

Baron Jens Juel sendt som kongelig Kommissær derop for at

vejlede ham. Juel udførte sit vanskelige Hverv med stor Takt.

Man sporer ingen Misfornøjelse hos Gyldenløve over den indsatte

Formynder, der tog hele Styrelsen i sin Haand. I Juli 1675

skriver han til Griffenfeld: »Juel er endnu ikke kommen; jeg

vænter ham med Utaalmodighed og kan ej undvære ham-). Med
Juel til Raadgiver og med Løvenhjclm og Rysensten til Under-

generaler lover han Griffenfeld, at ingen svensk Soldat skal be-

træde Norges Grund. Enhver Skrivelse til Kongen, der vedkommer

Værnets Forsyning, samt enhver Beretning af Vigtighed skulde

undertegnes baade af Gyldenløve og Juel, »for at spare Kongen

at læse to Indberetninger om den samme Gjenstand»>, skriver

Griffenfeld til Gyldenløve. Det røber Mistanke til Gyldenløves

Paalidelighcd, og, at den virkelig var vel grundet, erfare vi af

Carlsons Karolingernes Historie. Den svenske Regering havde

gjentagne Gange i 1674 og 1675 indledet Underhandlinger med
Gyldenløve om at handle i Sveriges Interesse. Disse Rumlerier

havde han ikke ineddpJl I il sin Regering; men Griffenfeld var ikke

uvidende om d<'ni. 1 Aaret 1674 havde Gyldenløve søgt An-

sætteis«* i den kejserlige Hær.

nViIge den lagte Feltl(»gsj)lan skulde den norske Ha^- samles

i det sydøstre Norge, da-kke Gra'nsen og kun foretage Strejftog i

Boliut* og Va;riiiland. Hovedsiødet skulde fores imod de svenske

Besiddelser i Nordtyskland, og del med HovedhaM-eii under Kongens

egen Anførsel.

Da Dronningen erfarede, at Kongen vilde rejse, vilde hun
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følgo nicd ham og lod sin Hofdame, Katrine Dirschau, skrive til

Griffenfeld, at han skulde skaffe hende Tilladelse dertil. Efter at

han havde forelagt Brevet for Kongen, bleve begge enige om, at

Tilladelsen ikke kunde bevilges. Griffenfeld bad Hofdamen om at

forestille Dronningen de vigtige Grunde, der hindrede Kongen i

at tage hans Gemalinde med sig i Krigen. Men Damer er det ikke

let at overbevise. Hofdamen skrev atter til Griffenfeld, at Dron-

ningen takkede for Underretningen. Hun vilde derfor ikke hindre

sin Gemal, hun vilde tvinge sin Lyst for at være Kongen lydig,

og hun bad blot Hans Majestæt om at unde hende den Fornøjelse

at rejse til Pinneberg eller Gliickstadt, hvor hun da vilde mødes

med sin Moder Landgrevinden. Hun vilde rejse otte Dage efter

Kongen og lade sig nøje med to Vogne. Kunde Griffenfeld sætte

dette igennem, vilde Dronningen gøre alt, hvad hun formaaede,

for en saa tro og hengiven Tjener. Denne Bøn tilstodes af Kon-

gen, men fra Gliickstadt foretog Dronningen senere Udflugter til

Lejren. Fra Gliickstadt skriver Frøken Dirschau til Griffenfeld:

«Jeg kan ikke beskrive Dem, hvor tungsindig Hendes Majestæt

er. Hun er ret at beklage og bejamre. Hun beder Deres Eksel.

om at anmode Hs. M*, om hun maa besøge ham en Dag i Kostock.

Prinsessen af Tarent (som Griffenfeld friede til) er nu atter helt

karsk. Hun drikker hver Dag et Glas paa Deres Eksel. 's Sund-

hed«. Det var usandt, men, hvad man haaber, det tror man.

Samme Dag som den dansk-hollandske Flaade under Adelaer

var stukken i Søen, rejste Kongen og Griffenfeld fra København

til Kensborg, hvor de ankom den 15 Avgust. — I en Lejr uden-

for Fæstningen var der samlet en Hær paa 16,000 Mand. Kongen,

der brændte af Utaalmodighed efteik at vise sig i Tyskland i Spidsen

for denne Hær, vilde strags bryde op og blev med hver Dag, der

gik, mere misfornøjet med Griffenfeld, som vilde have flere nød-

vendige Sager afgjorte, inden Kongen forlod Eensborg. Iblandt

de Sager, Griffenfeld fandt det paatrængende nødvendigt at bringe

i Orden, inden Hæren gjorde Indfald i Pommern, var Forholdet

til Hannover. Dette Rige var i Forbund med Frankrig og Sverig

og havde rustet en Hær paa 9000 Mand, der kunde bringe den

danske Hær i en slem Klemme, naar den havde Uheld i Pommern.

Hertugen var en Broder til Enkedronningen, der indstændig bad

Griffenfeld om at hjælpe ham ud af Forlegenheden. Underhand-

linger vare indledede for med Skaansomhed at løse Hertugen ud

af det fransk-svenske Forbund. Den danske Underhandler, Simon

Petkum, førte dem med Dygtighed, men de toge Tid, og, da Kongen
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var utaalinodig, blev F.Ahlefeldt den 22 Avgust sendt fra Kens-

borg til Hannover for at fremskynde dem. Griffenfeld, der handlede

efter det modneste Overlæg, vilde ligeledes gærne have Forbundet

med Brandenburg bragt i Kigtighed, inden den danske Hær drog

imod Pommern; men Kurfyrsten var lige saa snild som Griffenfeld.

Samtidig med at han overoste den danske Konge med Smigrerier,

skrev han den 20 Avgust til Griffenfeld, at han haabede, at man
ved hurtige Bevægelser nu vilde indhente, hvad man havde for-

sømt, og at han smigrede sig med, at Griffenfeld \dlde blive ved

sit en Gang fattede Forsæt og kraftig understøtte ham. Alt, hvad

Griffenfeld opnaade hos Kurfyrsten, var, at denne lovede, at han

nlde indtræffe ved den danske Hær, naar den kom til Møln i det

Lauenburgske.

Kongens Omgivelser lagde Mærke til dennes Uvillie over Rigs-

kanslerens Betænkeligheder. De nyttede behændig den kongelige Mis-

fornøjelse til at rive ned paa ham og opbringe Kongen imod ham.

Endnu stod Griffenfeld dog højt i sin Konges Gunst, og det eneste,

de formaaede ved deres fædrelandsfjendske, hadske Bagvaskelser,

var, at Kongen den 21 Avgust, Dagen førend Ahlefeldts Afrejse,

forelæste Griffenfeld nedenstaaende IG Punkter til fremtidig Efter-

levelse, for, som han sagde, at lade ham kende sine inderste Tanker,

og hvad der mishagede ham hos Griffenfeld.

De meddeles her ordret, kun med en forandret Retskrivning,

efter Kristoffer Lindenows og Frederik Wulfs verificerede Afskrift

af Kongens Koncept, forsynet med deres Navne og Segl. Efter Kon-

gens Befaling fremlagdes de i Maj 1676 for Griffenfelds Dommere.

— 1 Kongens Koncept cre tre af Punkterne tykt overstregede af

Kongen selv. Koncepten har, i^lgc Lindenows og Wulfs Erklæring,

Griffenfelds Paategning 21 Avgust 1675.

Jeg har endelig en Gang med disse hosfølgcnde Punkter ret

villet lade Edci- \'uW })aa en Gang mine inderste Tanker, og hvad

mig misfalder.

1. .b'ii' vil have mine Generaler og Officerer maint<uun-ede, og at

(i(; til ingen anden skulle være attacherede (dier af nogen de-

pen<len^ uden af mig selv, i hvem det end være kuiule.

2. Jeg vil og, at enhver, udi hvad Oharge de og ere, skal be-

stille sit Embede, og ikke én dirigere* dem allesaniiuen, hvilket

iii^cji udcji mig selv tilstaar og vedkommer.

:}. Ta^oT Kdcr ikke s(dv mere AvtoriU^t og Respekt lil uden i

det, som l-^h-rs Kmix'de vedkoinmer, og gor mig ikke al Ting,

som dog endelig skal \a're, lor uiuuligl.
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4. Tager Eder i Vare, at I ikke udi min Nærværelse beordrer

noget, som jeg først burde resolvere, og, naar jeg siger

noget, da hjælper mig udi mine Tanker; bringer mig ikke

først paa en Sentiment og bringer mig da siden paa en anden

Mening igen.

5. Jeg kan ikke vel fordrage for vidtløftige Ræsonnements og Vel-

talenhed. Naar I vil sige mig noget, eller jeg adspørger Eder

om noget, saa sig mig kun eders Sentiment; for store Ræ-

sonnements ere imod mit Humeur, og at gøre Contradictioner

eller Relationer kan jeg ikke omgaas med.

6. Tager Eder i Vare for Flatterier, og considerer, at alt, hvad

baade den ene og den anden gør Eder, er ikke saa meget for

Jeres Skyld som for deres egen Interesse eller smaa Intrigers

Skyld, i hvem det maa være, høje eller lave.

7. I faar at holde over, at ingen tager usømmelig Skænk eller

Gave, eftersom det maaske er Eder nok bevidst, at jeg udi

Begyndelsen af min Regering ikke kunde taale det, og at jeg

forbød det, dog ikkun mundtlig.

8. Jeg vil og, at de Breve, som komme enten fra Kurfyrsten

eller vore Allierede, saa og fra Norge og Danmark eller fra

Generalspersoner, saafremt de ikke ere skrevne i Ziffre, strags

vorde mig tilsendte; at være den sidste til at vide, hvad

der passerer, lader ikke vel.

[9. Er efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling

udeladt.]

10. I gør og vel i ikke altid at rekommandere dem, som Eder

tilhøre eller af Eder dependere. Overiler mig ikke, jeg maa
have Tid at resolvere mig, og kommer saa ikke igen, naar

engang er resolveret.

[11. Er efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling

udeladt.]

12. Jeg har tit nok sagt, at man skulde i Tide søge flere gode

Officerer til Lands og Vands. Nu falder al Ting kostbarere;

men da attenderede det ingen.

13. Jeg ser ikke, hvortil de Debats, Ræsonnements og de saa ofte

om en Materie gørende Repetitioner synderlig tjene, dem jeg

selv lettelig kan resolvere, uden til at gøre Folk for meget
vis, eller og til at spilde Tiden, som dog er helt kostbar.

14. Af alle Omstændigheder fornæmmes nok, at man intet æsti-

merer militære Affærer, og søges kun alle Midler og Veje at

gøre mig ked deraf. Men dette faar jeg dog at sige, at det
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gaar Dem ikke an, for jeg vil være, hvor niiii Armé er, og

hvor meget er af Con sideration at bestille, og derfor vil jeg

ikke separere Hæren.

15. I vil endelig gove al Ting og vide al Ting, saa det synes, jeg

at have Navnet alene og I al Direktionen og Kepiitationen,

efter som man mere søger Jer end mig; for de, som I vil

godt, hjælper jeg, og de, som jeg vil godt, tænker I ikke paa

eller erindrer mig engang derom.

[IG. Er efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling

udeladt.]

Disse Punkter har jeg villet lade Eder vide, efter som det

ellers i Længden vilde falde mig for kedsommeligt det længer at

taale. Jeg haver det derfor skriftlig opsat, saasom jeg nok kender

min Natur, at jeg ikke mundtlig skulde kunne sige Eder dette

uden nogen Iver eller Emportement, saa vil jeg ej heller tale med
Eder om dette Dont. — I retter Jer vel selv efter dette, ellers er

Eder nok bevidst, at jeg bær al den Omhu for Eders Avantage,

som Eder tjenlig være kan. Jeg haver gjort det hidindtil. Jeg

vil og bevise Eder det fremdeles, og forbliver jeg Eder naadig

som tilforn. Gerer I kun i Guds Navn vores Affærer, jeg vil

gøre Eders igen.

Renshorg den 21 Avg-ust 1675.

Paa godt Dansk vil det sige: Jeg er en middelmaadig begavet

Mand: men jeg er nu en Gang Kongen.. De er meget begavet,

men det gaar ikke an, at De blotter mine Svagheder.

Det er aldrig (»i)klaret, ])aa hvad jMaade Kongen har tilstillet

Griffenfeld disse Punkter, ellers kunde Rigskansleren ikke, da han

var bleven fængslet, svare sine Dommere, hvad det var for Punkter,

de spurgte ham om, lian gad se dem. llimeligvis har Kongen

ladet (Jriffcnfeld læse sin Koncept og har selv beholdt den. Griffen-

fi'jd saa i denne Advarsel kun et Udbrud af Kongens Utaalmodig-

licd rfter at komme afsted, og rettede sig derefter. Hele Fr(Mu-

stillingrn gik ham siden af aMinde. Kun l^iiikt 7 om iisommelig

Ska'uk og (Jave blev i hans Hukommelse, og han spurgte

senen* Kongen, om han iikmI (h'Kc Punkt iiavdc hentydet til

en An\ isning j)aa 10,000 IMI., som Hamburgerne havde givcd,

ham: men Kongen slog (i(d, hen ni(Ml. at denne Anvisning havde

lian jo faaet Lov af sin Konge til al beholde. — Da (Jriffenfcdd i

Slutningen af Jnni underhandlede i K'ensborg med de gottorpske
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Eaader om Nødvendigheden af, at Hertugen overlod sine Fæst-

ninger til Kongen, saa længe Krigen varede, gav den gottorpske

Regeringspræsident Kielmann Griffenfeld en Anvisning paa 10,000

Kdl., der var udstedt af det hamburgske Senat. Kielmann forærede

den til Griffenfeld, for, som denne udtrykker sig, »at gøre ham

sig forbunden paa en Andens Pung og stemme ham blidere imod

Holstein-Gottorp«. Denne Pengeanvisning viste Griffenfeld, en halv

Time efter at han havde modtaget den, til Grev Fr. Ahlefeldt,

som han havde sendt Bud efter for at følges med ham til Kon-

gen, og sagde da til Greven: ejeg vil skikke den tilbage igen til

Kielmann » . « Hvorfor det » , spurgte den forslagne Ahlefeldt, « muligen

turde Kielmann selv beholde den til sit eget Brug. Hvi skulde I

ikke beholde den? Vi ville gaa sammen til Kongen og fore-

lægge ham Sagen ». Derved blev det. Ahlefeldt fortalte Kongen

alt, Griffenfeld viste ham Anvisningen, og Kongen bevilgede med

et mildt Ansigt, at han maatte beholde den, som han ogsaa gjorde.

Da Grev Ahlefeldt var den Mand, der havde forledet Griffen-

feld til at beholde Anvisningen, og da han daglig var om Kongen

i de Dage, denne yttrede sin Utaalmodighed over, at Rigskansleren

forhalede Kongens Opbrud med Hæren fra Rensborg, saa formodede

Griffenfeld, at Ahlefeldt var Skyld i Kongens Vrede og i den

givne Irettesættelse.

Det var i øvrigt ikke den første Gang, at Kongen mindede

Griffenfeld om, at han skulde vogte sig for Overgreb og Egen-

raadighed. Allerede i Slutningen af det foregaaende Aar finde vi,

at Kongen i en af sine sædvanlige ((Opsatser« har gjort Griffenfeld

opmærksom paa en lignende Forseelse. I dennes § 6 hedder det

:

For Flaadens Vedkommende saa skulde jeg vel vide noget, da

slet intet er blevet mældt mig.

Intet maa sluttes eller bringes til Ende, førend jeg selv resol-

verer det; dette opsætter jeg til Efterretning, paa det I véd det

for en anden Gangs Skyld og altid viser mig Eders Vota og

Mening.

Griffenfeld har altsaa oftere faaet slige Advarsler; des værre

slog han de Rensborgske Paamindelser alt for let hen. Tilsyne-

ladende havde Kongen blot lagt sin Utilfredshed for Dagen for at

paaskynde Opbruddet, ti, saa snart Hæren var i Bevægelse, viste

han Griffenfeld den tidligere Yndest, for at paaskønne, at han

havde rettet sig efter ham; men Stødet til Rigskanslerens Fald

var givet. Den 24 kom Hæren til Hohenwested, den 25 til Itzehoe,

den 29 til Trittau, hvor Terlon indfandt sig for i Frankrigs Navn
II. 4
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at bringe Kongen til at stanse hans Hær. Han rejste dog samme
Dag bort med et Afslag. Den 30 kom Hæren til Moln, hvor den

blev staaende i to Dage og væntede forgæves paa Kurfyrstens

Komme.
Den 2 September udstedtes Krigserklæringen imod Sverig. Til

denne er der knyttet et langt Indlæg fra Griftenfelds Haand, i

hvilket der bebrejdes Sverig, at det i tre samfulde Aar havde

skuffet den dansk-norske Stat ved for et Skins Skyld at indvillige

i Underhandlinger om et nordisk Forbund. Det havde villet vugge

den danske Konge i Søvn, men havde samtidig taalt, at der blev

tegnet Karrikaturer af ham. Endelig blev det bebrejdet Sverig,

at det havde overfaldet Brandenburg, som den danske Konge i

Kraft af sit Forbund med Nederlandene, Kejseren og Spanien var

forpligtet til at understøtte med væbnet Magt. — Samme Dag

som Krigserklæringen var udstedt, rykkede Hæren ind i Mecklen-

burg. Den 4 September kom den til Roggendorf. Her indfandt

Kurfyrsten sig den næste Dag, og Kongen begav sig med ham

til Gadebusch, hvor de to Fyrster havde en lang Samtale, der

kun overværedes af Griffenfeld. Just Høg, der underhandlede i

Berlin med Kurfyrstens Ministre, kom ligeledes til Gadebusch og

modtog af Rigskansleren et Uddrag af de Betingelser, der mundtlig

vare aftalte imellem Fyrsterne. Høg rejste derpaa tilbage til

Berlin for i Forening med de kurfyrstelige Kommissærer at lægge

den sidste Haand paa Værket, inden Traktaten forelagdes til Under-

skrift. — Den 7 gik Hæren til Gadebusch, den 8 til Dalberg og

den 9 til Mecklenburg, der ligger en halv Mil sonden for Wismar.

Kongen vilde strags i Færd med Wismars Belejring, men stødte

atter paa Modstand hos Griffenfeld, der forklarede, at det var

nødvendigt forst at slaa den svenske Hær, der stod ved Mecklen-

burgs Ostgrænse, for at den ikke skulde forstyrre Beh\jringen.

Imedens man kastede den svenske Hær, kunde man faa det

nodvcnflige Belejrings- Artilleri hentet fra København. I den

sidste Halvdel af det syttende Hundredaars Krige, i hvilke Lud-

vig XIV angav Tonen, sattes ]\Iaalet for et Aars Felttog i at er-

obre en bcr/Miit Fæstning; det Viir llovedsagiii. Feltherren viste

sin Dygtighed vcil at tvinge den Ijcndlligc H;er li I al lia-iiic sig

fra den Fæstning, man atrlrdc al erobre. Skulde det gaa rigtig

fint til, indfandt Monarken sig dog forst ved Belejringshæren,

naar F.'estniiigen slo<l for Fald, for i egen lu»je INtsoii al v;ere

\idne til dens indtagelse og modtag«; Nuglenie al den licsejreib*

Kommandant. — Medens Hæren stod sønden litr Wismar, kom 1\
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Ahlefeldt og S. Petkiim fra Hannover med den lykkelige Efterret-

ning, at Hertugen var falden til Føje. Følgende Nevtralitetstrak-

tat var den 11 September 1675 sluttet imellem Kong Kristian V,

Kurfyrst Frederik Vilhelm den Store, Biskop Kristof Bernhard

Galen af Miinster paa den ene Side og Hertug Johan Frederik

af Braunschweig-Celle-Hannover paa den anden Side.

1. For at ende den Krig, der ødelægger Tyskland, og for at fri

sine Stater for de svenske Troppers Tryk, beslutter Hertugen

sig til at være nevtral i denne Krig og ikke at modsætte sig

Kongens og de med ham forbundne Fyrsters Fremskridt.

2. Kongen, Kurfyrsten og Bispen love, at Hertugens Stater

skulle være fri for Brandskat og Indkvartering.

3. Hvis Frankrig, der har givet Hertugen Subsidier, angriber

ham paa Grund af denne Nevtralitetsakt, skulle Kejseren og

de her med Hertugen forhandlende Fyrster beskytte ham.

4. Hertugen giver fuldstændig Afkald paa sit Forbund med Frank-

rig og Sverig.

Hemmelig Artikkel: Ved den endelige Fred loves der Her-

tugen en øgelse af hans Stater og særlig en Del af Hertug-

dømmet Bremen og Verden, som man haaber at erobre fra

Sverig.

Enkedronningen bevidnede Griffenfeld sin Tak, fordi han

havde viklet hendes elskede Broder Hertugen ud af Forlegenheden,

og forsikrede ham om, at han kunde stole paa, at hun til Gen-

gæld altid vilde være ham bevaagen.

Den tyske Kejsers Sendemand, Grev Meyenberg, takkede

Griffenfeld i Kejserens Navn og tilføjede, at, da Griffenfeld nu

havde overskredet Rubicon og erklæret Sverig Krig, maatte

han ogsaa hindre den svenske Landpost i at gaa gennem Halvøen,

og afskære enhver Forbindelse imellem Sverig og Frankrig. Til

Gengæld lovede han i Kejserens Navn en hurtig Udførelse af den

imod Gottorp i den oldenburgske Sag afsagte Dom, og at Spørgs-

maalet om Tolden i Gliickstadt skulde faa en for Danmark gunstig

Vending. Naar man blot var villig til at slaa dygtig løs paa

Svenskerne, kunde man opnaa alt hos Tyskerne.

Hæren blev dog staaende sydøst for Wismar, i Nærheden af

Dobberan, og gjorde ikke Mine til at rykke frem imod den svenske

Hær, inden Kurfyrsten af Brandenburg var knyttet til Danmark

ved en ren Aftale med forsvarlige Baand. Griffenfeld gjorde det

indlysende for sin Konge, at det var nødvendigt at have en ren

Aftale med Kurfyrsten, for at man ikke skulde blive et Redskab for
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hans Planer imod Svorig, paa samme sørgelige Maade som dette

Eige kun var et Redskab for 'Frankrigs Foretagender. 1 Klo-

steret Dobberan holdt Kongen og Grififenfeld tiere Meder med Kur-

fyrsten, der ledsagedes af den kejserlige Feltmarskal Cop, som

efter Kejserens B^^faling havde stillet to osterrigske Eytterregi-

menter til Kurfyrstens Eaadighed. Frederik Vilhelm af Branden-

burg bojede sig for Griffenfelds Fasthed, og folgende Forbund

sluttedes den 25 September, i hvilket Bjornens Skind blev delt,

inden den endnu var fældet.

1. Forbundet og Venskabet imellem Konge- og Kurfyrstehuset

skal forstærkes ved Giftermaal imellem de regerende Fyrsters

Born.

2. Saa længe den nuværende Krig varer, forene de to Magter

alle deres Kræfter for at bekæmpe Fjenden.

3. Hverken særskilt Vaabenstilstand eller Fred maa sluttes.

4. Krigen fortsættes saa længe imod Sverig, indtil denne Magt

har tilbageleveret til Danmark Skaane, Halland og Bleking,

og indtil den har lovet at betale Sundtold.

5. Kurfyrsten faar for sin Part Svensk Pommern. Han afstaar

fra de Fordringer, han har paa Kiigen og Wismar, der tilfalde

Danmark. Kongen afstaar til Kurfyrsten de Fordringer, som

han har paa tiere pommerske Byer.

Saa snart Forbundet var sluttet, brod den danske Hær op

fra Dobberan og rykkede frem imod den pommerske Vestgrænse.

Kurfyrsten, der stod sonden for Pommern, gik imod Penefloden. —
1 de foregaaende Dage var den svenske Hærs Stilling ved Bech-

nitzfloden, der skiller Pommern fra Mecklenburg, bleven undersogt

af Niels og Maks Kosenkrantz. Hovedstyrken stod ved Byen Dam-

garten, og en mindre Styrke havde besat den 3 Mil sydligere lig-

gende Fæstning Tribsees, der begge ligge ved Bechnitzfloden.

Overgangene mellem disse to Stæder vare fuldstændig odelagte.

Don 25 S(*j»tember forsogte den danske Hær at gaa over Floden

V(m1 Damgartcn, men dens Artilleri kunde ikke bringe de svensk(^

Kanoner til Tavshcil, og Forsoget inislykkedes. 1 de næste Dag(»

anlag<h*s der en FaskindjiMuning syd for Damgarten, tværs over

Mosen, i hvilken {{("clinil/. Ilydcr, og til Broens Beskytlvlse an-

lagdes der Ball<'ri<'i- i Mosen. 'IVods Fjendens Ild. der kostede

mange Arbejdere Li vel, skred Bygningen al l);eniiiingen rask

fremad, og den (> Oktober gik Hæren over .Mosen, og Floden

passeredes paa to JNtiitonbiocr. Den svenske (ieneiiil K("»nigsniaik.

der blev tru(,'l i Uyggeii aI' en brandenburgsk Iher. luilfMl nu
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Damgarten for oj at blive omringet af de to forbundne Hære og

trak sig tilbage til Stralsimd. Samme Dag stormede Skotten

Dimcan med to jyske Rytterregimenter, der kæmpede til Fods,

Tribsees. Den 7 Oktober overskred Kurfyrsten Penefloden to Mil

østen for Demmin, og begge de forbundne Hære rykkede nu fra

Vest og Syd imod Stralsund. Den 13 Oktober gjorde det danske

Rytteri et Forsøg paa at tage Stralsund ved Overraskelse. Sven-

skerne bleve forfulgte gennem de yderste Feltforskansninger ind i

Stralsunds Forstad; men her modtoges Rytterne af en ødelæggende

Kanonild fra Hovedvolden og maatte atter vende tilbage. Om at

tage Stralsund ved en regelmæssig Belejring kunde der for øje-

blikket ikke være Tale. Kurfyrsten mente rigtignok, at de to

Hære i Forening i kort Tid vilde kunne bemægtige sig Fæstningen

og dermed ende Krigen. Men Landet var saa udsuget, at det

ikke var muligt at opdrive Levnedsmidler til Hæren; de maatte

hentes fra Danmark og fra Mecklenburg. Da den danske Konge

henvendte sig til Kurfyrsten med Anmodning om at understøtte

ham med Levnedsmidler, svarede han, at han havde ej engang

Salt og Brød til sine egne Soldater, der døde af Sult. Ved Fyr-

sternes Bord var Kommisbrød en Herreret. Under disse Forhold

var det ikke vanskeligt for Griffenfeld at bevæge Kongen til at

drage tilbage til Mecklenburg og overlade Erobringen af Pommern,

som den danske Hær havde aabnet for Kurfyrsten, til denne.

Det vilde jo heller ikke vidne om Statsklogt, hvis man be-

gyndte med at erobre Pommern til Kurfyrsten ; ti, naar han havde

faaet, hvad han attraaede, vilde han ikke betænke sig paa at slutte

Fred, hvis Svenskerne vilde købe den med Afstaaelse af Pommern.

Kurfyrsten fulgte nøjagtig den Statsgrundsætning, at et Forbund

mellem to Magter bestaar kun, saa længe man har Frygt for at

lide Skade, eller Haab om at vinde noget fra en tredie. Saa snart

disse Grunde falde bort, betragtede han sig som løst fra Forbundet.

Troskab kunde jo dog ikke vare evig. Naar Danmark 16G0 havde

beklaget sig over, at det var blevet ladet i Stikken af ham, saa

kunde det efter hans Mening ikke beskylde ham for Troløshed.

Det kunde kun tilskrive sin egen Dumhed sin Ulykke, ti det havde

sat sin Lid til andre, der vare deres egne Herrer, havde deres

egne Sager at passe, og for hvem eget Vel var den hojeste Lov.

Kort efter at den danske Hær var dragen bort, lod Kurfyrsten

sin Hær gaa i Vinterkvarter.

Den 14 Oktober havde den danske Hær forladt Stralsund,

den 18 kom den til Dobberan, og den 23 stod den atter foran den
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stærke Fæstning Wismar, med hvis Erobring Felttoget skulde

krones, efter at den svenske Hær nu var kastet tilbage til Stral-

sund OS" Riiq-en.

Wismar kaldtes dengang undertiden Nordens Dunkerque paa

Grund af sin rige Ostersjohandel og sine stærke Fæstningsværker.

Den havde 8000 Indbyggere, h^is Borgere vare ivrigt svensksindede,

hvilket taler til Ros for Bestyrelsen. Byen Wismar ligger ved

den inderste Spids af en Fjord, der som en Kile strækker sig

en Mil ind i Landet. I Fjordmundingen ligger øen Poel, omtrent

saa stor som Amager men langt frugtbarere. Den talte 14 Lands-

byer og kaldtes for AVismars Spisekammer. Vesten for samme er

der syv Favne Vand tæt ind til Fastlandet, det høje Kllitz. Her

udskibedes det danske Belejringsartilleri tillige med Broer, Storm-

stiger og Skansekurve, der ligeledes bleve hentede i København

og sendte over Østersøen. Midt i Fjorden ligger øen Walfisch,

der var forsynet med et muret, bombefast Fort, under hvis Be-

skyttelse det svenske Krigsskib Falken paa 4G Kanoner havde lagt

sig for x\nker. Byen Wismar var omgiven af en muret, med Bol-

værker forsynet Vold med foranværende dybe Vandgrave. Ved

Fæstningens søndre Side laa et femkantet Citadel, der tillige med
mangfoldige Udenværker beherskede alle Adgangene. En Mose

dannede det yderste Bælte rundt om Fæstningen, der laa midt i

et Uføre. Mosen havde en Bredde af over 1000 Alen imod øst

og Vest, derimod snævrede den sig ind syd for Byen til en Bredde

af 150 Alen. Her havde Fæstningens Ingeniører derfor styrket

Forsvaret ved Anlæget af det ovennævnte Citadel, ogsaa kaldet

det nye Værk, der havde murede Bastioner og kun ved en smal

Grav og en Ringmur var skilt fra den egentlige By.

Besætningen bestod af fnlgende Dele:

Fodfolk: Oberst Harens tyske Regiment 4 Komp. 400 Mand.

— (iustaf Carlsons uplandskc Keg.

iiii<l(M- L('wenhuii])t S — 800 —
— i)('l lialve af Oberst Phintings

Regiment under M orner .... 4 — 400 —
Rytteri: D-'t li;ilve af Oberst Kiiiistorfs

lif'i. iiiiiliT liibow og Mareher 2 — 200 —
Artilleri ITH) —
Bor^rerligt Fixifolk og Artilleri 12 — 1200 —
(iiiveriMT var Gustaf Wraugel, K'(»inmaii(lant Oberst (iiistal Carlson.

B\«'ji var rigelig forsynet med Levne(lsi)ii<ller ior lire Maa-

neder, og et Krigsskib paa 32 Kanoner, der laa i Fjorden, skulde
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holde Forbindelsen vcdlige med Sverig; men allerede samme Dag,

som Wismar indesluttedes fra Landsiden, spærredes Indløbet til

Fjorden af danske Krigsskibe.

Saa snart den danske Hær havde lejret sig for Wismar, bleve

de svenske Forposter tvungne til at trække sig tilbage over Mosen.

De langs sammes Yderside liggende Feltværker omdannedes, saa

deres Brystværn vendte imod Fæstningen, og tre store Batterier

paa Jakobsbjærg, Galgebjærg og Lerbakken, hvert paa 12 24-pun-

dige Kanoner og 50-pundige Morterer, anlagdes paa Mosens vestre,

søndre og østre Rand. Paa vanlig Vis søgte man først at skræmme

Fæstningen til Overgivelse ved et Bombardement, inden man skred

til en regelmæssig Belejring, der havde sine Vanskeligheder i den

vaade November imod en Fæstning, der laa i en Mose. — Den

29 Oktober begyndte Bombardementet. En Del af Byen antændtes,

men alligevel udholdt Besætning og Indbyggere Bombardementet, og

en Opfordring om Overgivelse afsloges med Bestemthed. Efter

den allerede den 25 Oktober af Kongen stadfæstede Belejringsplan

aabnedes der nu tre Hovedangreb imod Fæstningens nordvestre,

sydvestre og sydøstre Hjørne: imod den lybske Port under General

Schack, imod den mecklenburgske Port og Citadellet under Niels

Rosenkrantz, imod Wismar- og Poel- Porte under Hertug Bernhard

af Ploen. Arbejderne lededes af Ingeniørerne Oberst Osten og Kap-

tejnerne Coucheron, Scholten og Bielberg. Belejringsartilleriet førtes

af Markvar Rodsten, hos hvem Oberst Wilkens var næstbefalende.

— Wismar var nu fuldstændig indesluttet; men det var vanskeligt

for Belejringshærens enkelte Dele at understøtte hinanden paa

Grund af den Afstand, der var imellem dem, og fordi Mosens Ud-

løbere skilte dem fra hinanden. — Den danske Hærfører havde

bemærket, at det i Havnemundingen ved Fortet Walfisch liggende

svenske Skib Falken i Ebbetiden stod paa Grund, hvorfor han om
Natten den 4 November lod anlægge et Batteri mod det paa den

vestre Strandbred. Den næste Morgen begyndte han Ilden. Skibs-

chefen kappede hurtig Anker, men, da det lave Vand ikke tillod

ham at fjærne sig, overgav han sig. Besætningen talte 642 Mand,

og Skibet var udrustet med 46 Kanoner. Desuden gjordes til

Bytte nogle tusende Skansekurve og en stor Mængde Krudt, begge

Dele hidførte fra Stockholm. Skibets Fald drog Fortets efter sig;

det overgav sig den 5 November, fordi det savnede Levneds-

midler. Det skulde næmlig forsynes fra Byen, og det var umuligt,

efter at Havnen var bleven spærret. Besætningen bestod af en

Løjtnant, en Fændrik og 60 Mand. — Fæstningens Garnison lod
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ikke Modet falde over disse Uheld. Den 21 November gjorde den

et hæftigt Udfald med 500 Mand gennem den lybske Port, men blev

slaaet tilbage med stort Tab. Den 30 gjorde den et nyt Udfald og

havde i Begyndelsen det Held at trænge ind i de forreste Løbegrave og

Batterier, hvor den ødelagde en Del Skansekiirve og væltede flere

Kanoner ud af deres høje Stilladser. De jyske Rytterregimenter,

der vare opstillede bag Lobegravene til Arbejdernes Beskyttelse,

joge dog atter de stormende tilbage til Fæstningen. Den 8 Decbr.

foretog Garnisonen igen et Udfald for at ødelægge en Dæmning
over Mosen. Udfaldet mislykkedes ogsaa her aldeles.

Medens Belejringshæren arbejdede paa at nærme sig Grav-

randen og ved de idelige Udfald hindredes i at fremme Belejringen,

kom der Efterretning om, at Kønigsmark rykkede frem gennem

Passet Damgarten med 3500 Eyttere, som skulde føre Levneds-

midler ind i Wismar. Karl Arenstorff fik Befaling til at bryde

op med det danske llytteri og 4 Kanoner for at hindre Svenskernes

Fremrykning. Han skulde forene sig med et tysk Rytterkorps

under Prinsen af Hessen-Homburg. Foreningen fandt lykkelig

Sted, og Kønigsmark maatte trække sig tilbage for denne Over-,

magt. Han udforte Tilbagetoget med sin vanlige Dygtighed og

mistede kun nogle faa Mand af sine Bagtropper, der indhentedes

af Duncan ved Marlow, samt 300 Mand, som han havde kastet

ind i Ribnitz for at opholde Forfølgerne ved Pommerns Grænse.

Arenstorff" fik Befaling til at blive staaende i Pommern og gik

først efter Wismars Erobring med en Del af Rytteri(»t til Holstein.

For Wismar havde Danskerne fremmet Belejringen trods de

Hindringer, som Fjenden, Mosen og Aarstiden lagde i Vejen for dem.

Det fugtige Vejr var især fordærveligt for Fodfolket, der arbejdede

i de med Vand fyldte Løbegrave. Ved Mønstringen den 4 No-

veml)er talte det dog endnu ()000 tjenstdygtige, den 5 December

var 'lallet sunket ned til 4;500. Alle vare forkølede, og med For-

kælelse følger der ofte Hang til Mismod. Bernhard af Plocui og

Jokuni Schack raadede Kongen, der selv var vankelmodig, til at

hæve Belejringen: men (iriifenfeld, der ledede Kongen, var af eii

anden Mcnin'j'. l)<'i Mcv belydei Gcneralern(^ at det vilde mwo
en Ska;nds(d ler lliereji at ophæver Belejringen, lordi diT var lutgeii

Sygdom. Belejringen af Wismar skulde afgore, hvo der var den

sejrende i F<dttogel. Del kcon til haarde Ord mellem Giilleiifeld

og Ploen, der slog j»aa Svjerd«'! og bad (irilVenfeM om at |>asse

hans egne Sager; men denne erindrede ham om, al <lel var Tennen,

der styrede Sva-rdei (Ha-ren). Ploen (»g Schack vare ingen Vegne



Wismars Belejring. 57

komne med deres Løbegrave imod Fæstningen. De havde selv

valgt de Punkter, hvorfra de gravede sig frem imod den,

fordi det forekom dem, at Vejen til den lybske Port og til Pool-

Porten vare de tilgængeligste Adgange; men de vare blevne stan-

sede af Render, som do ej havde bemærket, af Udfaldene og af

Fæstningens Ild. Mels Rosenkrantz, som havde haft de største

Vanskeligheder at kæmpe med, havde ført sine Løbegrave frem

til Mosens Rand og skærmet dem ved lukkede Skanser, fra hvilke

hans Kanoner ødelagde Citadellets Mur. Tværs over Mosen havde

han tilvejebragt en Faskindæmning af 70 Alens Bredde.

Johan Adolf af Ploen tog ingen Del i den Strid, der var

imellem Griffenfeld og de øvrige Generaler. At han under Belej-

ringen støttede Kongen med sine Raad, ses af Rigskanslerens

Breve. Selv var Griffenfeld plaget af Forkølelse, der hjemsøgte

ham med Voldsomhed. Kongen besøgte sin Minister i hans Telt

og stoppede engang med sit Lommetørklæde et Hul i en af Telt-

væggene. Det var dog et Bevis paa virkelig Deltagelse. Efter

Griffenfelds Raad skrev Kongen sit Testament og bestemte, at,

hvis han faldt i Krigen, skulde Dronningen og syv af de fornemste

Herrer, deriblandt Hertug Johan Adolf af Ploen, styre Staten i

Sønnens Mindreaarighed. Det var ikke med Lyst, at Kongen

underskrev dette Arbejde, og han bød Griffenfeld, der havde for-

fattet Testamentet, at bevare den dybeste Tavshed. Da han senere

hen paa Vinteren erfarede, at Griffenfeld havde meddelt dets Ind-

hold til Hertugen af Ploen, blev han meget opbragt paa sin Kansler.

I Belejringen for Wismar høstede Griffenfeld Lønnen for sin

Fasthed. Som ovenfor berørt havde Rosenkrantz med Opbud af

alle sine Soldaters Kræfter skudt en bred Aabning i et af Cita-

dellets Bolværker og opført en Dæmning tværs over Mosen. Natten

imellem den 12 og 13 December gjorde de danske Ingeniører,

skjulte af et tæt Snefog, denne Adgang vejbar for de stormende.

De kunde vænte sig blodig Modtagelse, ti lige over for den lagte

Dæmning havde Svenskerne ved Kastellets Fod opført et skjult

Batteri og en Række dækkede Gange for sine Musketterer. —
Den 13 December om Morgenen tidlig fandt Hovedstormen Sted.

Hertug Bernhard af Ploen gik øster fra med 4 Batailloner mod

Poel-Porten, og Schack gjorde et forstilt Angreb paa den modsatte

Side for at bortlede Fjendens Opmærksomhed fra andre Punkter.

Imod Citadellet gik tre Stormkolonner. Den første førtes af Niels

Rosenkrantz; den bestod af 3 Batailloner under Maks Rosenkrantz,

Osten og Degenfelt, den anden under Bibow og Cicignon, den

tredie under Hans Walter, hver paa to Batailloner.
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Ploens Stormkolonner, der førtes af HarlofF og Møller, bleve

slaaede, og, da ^landskabet ilede hurtigt tilbage over den nøgne

Mark for at unddrage sig Fæstningens Ild, lod Ploen skyde paa

de flygtende for at stanse dem; men det forstærkede blot deres

Fart. De reve Reserven med sig paa Flugten, og den stansede

først i Løbegravene. Bernhard af Ploen begav sig derfra med alt,

hvad han kunde samle, til Citadellet, hvor Kampen endnu rasede,

for at bringe sine Medkæmpere Hjælp.

Ved Citadellet var Kampen ført med afvekslende Held. To

Gange havde Rosenkrantz ført sine Batailloner over Dæmningen
og havde trængt ind i Citadellet gennem de af Artilleriet tilveje-

bragte Aabninger: men begge Gange havde Svenskerne atter kastet

ham ud, og efter hvert mislykket Angreb havde Kongen befalet

ham at holde inde med Stormen, en Befaling, der heldigvis ikke

naaede Rosenkrantz. Da han tredie Gang trængte ind i Citadellet

med de to Stormkolonner, kom Bernhard af Ploen ham til Hjælp

med sin Reserve, og efter en haardnakket Modstand bleve Sven-

skerne nødte til at overgive sig. Wismar laa nu forsvarsløs under

det erobrede Citadels Kanoner. Fæstningens Kommandant sendte

derfor Oberst Tunk'l ud til Kongen for at underhandle om Over-

givelse. Som Be\is for, at Underhandlingerne vare alvorligt mente,

forlangte Griffenfeld, at den mecklenburgske Port, der stødte tæt

op til Citadellet, skulde besættes af danske Tropper. Dette ind-

rømmedes. Fæstningens Overgivelse fandt Sted, og Besætningen,

der var svunden ind til det halve, erholdt fri Bortgang. Den be-

gav sig til Stralsund. Den 15 December holdt Kongen og Dron-

ningen, der Dagen i Forvejen var kommen til Lejren, sit Indtog i

den erobrede Fæstning. Om Aftenen var der Gilde paa Raad-

huset, hvor Kongen drak et Glas med Griffenfeld med de Ord,

at uden ham vare vi ikke her. Men han gav ikke Rigskansleren

noget synligt Tegn ])aa sin Velvillie; dog ytrede han nogle Dage

efter i al Fortrolighed til ham, at lian kunde begære, hvad han

vilde, hvilket bestyrkede Griffenfeld i den Tanke, at alt nu igen

var godl iiiicllcin jiaiii og Kongen.

Wisniars Erobring havde givet Kristian V Blod i)aa Tanden,

lian Ixdandt sig vel i Meeklenburg, vilden ikke høre Tale om, at

JVJtloget var enrjt, og ytrede stor Lyst lil at gaa imod Stralsund.

l)<'n forsiagn«! Kurfyrste af Brandenburg, der vild«^ benytte den

danske Hær til at drive SvenskcMiie ud af Tyskland, smigrede

Kongen, roste hans krigersk«' Talenter og opmuiitnMle liain lil at

smodde, mens Jjernet var \;iiiiil. l'or al vinde (Jrill'eurcld, iuileiKMJe
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Kurfyrsten ham med -Øen Wollin og lovede at skaffe ham Riigen,

((denne herlige Od, hvis han vilde blive med Kongen og Hæren i

Nordtyskland, til Pommern var erobret. Men Griffenfeld modsatte

sig Kongens og Kurfyrstens ønsker og udtalte med et sikkert

Fremsyn, at det var langt vigtigere at holde Brandenburg i svæk-

ket Tilstand end Sverig. Han gennemskuede til Bunds de nord-

tyske Fyrsters Sindelag mod Danmark og udtalte, at man maatte

vogte sig for at styrke Brandenburg, der i Fremtiden \ilde blive

Danmarks DødsQende. Denne Ytring bragtes af letfærdige Hof-

mænd, der nu engang hang ved alt, hvad der var tysk, for Kur-

fyrstens øre, og han gav sine Sendemænd ved det danske Hof,

Brødrene Brandt, Tilhold om, at de skulde slutte sig til Griffen-

felds Fjender. Denne viste sin Konge, at han i Statssager var

ophøjet over egen Fordel, at han udelukkende havde sit Fædre-

lands Tarv for øje, og at det blot var for at bestikke ham, at

den snilde Kurfyrste havde skænket ham Wollin og lovet at skaffe

ham Riigen. Men der var kun faa, der forstode Griffenfeld. Hof-

mændene hviskede Kongen i ørene, at han var svensksindet, og i

Smug listede de hans Billede ud af Kongens Hjerte.

Et godt Paaskud til at faa Kongen og en Del af Hæren til-

bage til Sjæland havde Griffenfeld i Svenskernes Rustninger i

Skaane og Forberedelserne til en Landgang, saa snart Isen havde

brolagt Sundet. Kongen af Sverig samlede to Hære i det syd-

vestlige Sverig for at gaa over til Sjæland. De mange Forbindelser,

som Griffenfeld underholdt i Sverig, havde skaftet ham sikker

Underretning om denne Plan. Største Delen af Fodfolket og

nogle af Rytterregimenterne gik derfor fra Mecklenburg til Sjæland.

I Wismar efterlodes kun 5 Batailloner og 200 Ryttere under

General Walter; i Rostock 2 Batailloner og 200 Ryttere under

General J. Schack. Arenstorff fik Befaling over et Korps, der

forblev i Holstein til Dækning af Sydgrænsen.

I Efteraaret havde et dansk-llineburgsk Korps bemægtiget sig

det svenske Landskab Bremen med Undtagelse af Karlsborg, det

nuværende Wilhelmshafen, og Stade, der erobredes næste Aar.

I Norge havde man gaaet forsvarsvis til Værks og indskrænket

sig til smaa Strejftog over Grænsen. I Anledning af, at et svensk

Strejfkorps havde gjort et Indfald over Grænsen, skrev Griffenfeld

til Gyldenløve: ((Husk paa. De har lovet mig, at Svenskerne ikke

skulde besætte en Tomme norsk Jord». Gyldenløve undskyldte

sig med, at Fjenden havde været for stærk, og at der havde været

megen Sygdom i den norske Hær. Han anmodede om, at nogle
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af do Officerer, der havde udmærket sig ved Wismars Belejring,

maatte blive forsatte til den norske Hær. Denne var sammen-
dragen i to Lejre, ved Frederiksliald under Rysensten, og ved Vinger

under Lovenhjelm. Gyldenlove og Juel vilde forblive paa Åkers-

hus, indtil de havde faaet Vished om Fjendens Planer. Juel var

det modererende Element. Han var ej for den Slags Anslag, hvor

der var mere at vove end at vinde. I Oktober brød den svenske

General Ascheberg ind i Norge i Enningdalen med 5000 Mand, af

hvilke over Halvdelen vare Ryttere. Rysensten mente, at man
nok kunde fordrive Fjenden, men turde ikke handle paa egen

Haand. Gyldenlove og Juel begave sig derfor til Frederikshald og

brode op med Hæren. Ascheberg trak sig tilbage uden Kamp.
Normændene sloge Bro over Svinesund og forfulgte ham ind i

Sverig; men Forfølgelsen maatte ophøre af Brist paa Levneds-

midler. Det var den norske Hærs svage Side. Juel skaffede idelig

store Ladninger Korn øo' Flæsk fra Danmark. Var den sidste Sen-

ding ikke kommen saa hurtigt, havde det staaet ilde til, skriver

han til Griffenfeld. Galejerne foretoge i Løbet af Efteraaret nogle

heldige Landgange i Viken under Obersterne Krag og Mathias Bjørn.

Til Søs havde den danske Flaade i Avgust og September

spillet Mester i den vestre Del af Østersøen. I Oktober modtog den

den overraskende Efterretning, at en svensk Flaade paa 44 Linie-

skibe og 12 mindre Fartøjer var løben ud af Stockholms Skærgaard.

Adelaer sammenkaldte et Krigsraad. I dette vare alle de højere

Befalingsmænd enige om, at det var for stor en Overmagt at

kæmpe imod, og der besluttedes, at Flaaden, der kun talte tolv

Linieskibe, Hollændernes iberegnede, skulde trække sig til-

bage til Københavns Red. Da det vilde volde megen Skræk og

Uro i Hovedstaden, naar Flaaden atter ankrede op paa Reden,

besluttede Adelaer foreløbig at ankre op under Stevns. Han
skrev baadc I il Kongen og til Griffenfeld: cDet er første Gang i

mit Liv, at jeg traikker mig tilbage for Fjenden, hvilket jeg aldrig

har gjort tilforn. Jeg har aldrig agtet, om min Fjende var tre

Gange stærkere end jeg, og Gud har altid velsignet mig med Sejr.

Dersom vi kun havde 18 til W) Lini(\skibe og nogle Brandere, alt

vel besat me(l frisk og erfuicnl Folk, saa vilde jesj' iikmI (iiids

Hjjelp ej alene modstaa Svenskerne, men jeg haaber, ai jeg skulde

Oftnaa at sejre over dem-.

Ved den førsie l'nderrelning øin, at den svenske Flaade havde

vist sig i Ostersøen, gav Kongen i{igsadniiraleii Betaling til at

forstærke Adelaers Flaade med ;> Linieskibe. Den is Oktober sejlede
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« Enigheden », den 28 Oktober Markus Rodstens Eskadre: <«tre Løver«,

<iDelmenhorst((, « København«, cAntonette« og (»Falken)), samt Jens

Rodstens Eskadre: »Anna Sofie)) og « Lodsen)) til Adelaers Under-

støttelse. Desuden blev der liggende paa Brandvagt i Sundet:

((Havmanden)), ((Jægeren« og ((Vandhunden«, og der arbejdedes

med Kraft paa at tiltakle de øvrige Skibe.

Den Virksomhed, der udfoldedes paa Holmen, og de mange

Rygter, der stammede fra Skippere, som kom fra Stockholm, om

den svenske Flaades Overlegenhed, vakte Uro overalt, og hver Dag

væntede man med Spænding i Hovedstaden at høre Kanonerne

tordne.

Karl XI havde med rastløs Iver drevet paa sin Flaades Ud-

rustning. Den skulde først ødelægge den danske Flaade, dernæst

gaa til Rtigen og indskibe det derværende svenske Rytteri, hvor-

efter Karl XI vilde gøre Landgang paa Sjælland med en i Skaane

samlet Hær. Flaaden kom imidlertid ikke længer end til Gotland.

Her blev den saa ilde tilredt af en svær vestlig Storm, at den i

havareret Tilstand med splintrede Stænger og Ræer maatte vende

hjem til Stockholms Skærgaard. Medens denne Storm rasede, laa

den dansk - hollandske Flaade under Stevns, hvor den modtog en

Forstærkning af 6 Linieskibe. Adelaer skrev til Rigskansleren:

((Har Svensken været i Søen i denne Storm, saa ere mange af

hans Skibe fortabte«. Han beklagede, at han var syg paa 4de

Uge, men, naar Kongen befalede det, vilde han desuagtet opsøge den

svenske Flaade; dog maatte man erindre, at i denne slemme Efter-

aarstid kunde Flaaden blive ødelagt af en Storm i Løbet af faa

Timer. Den 2 November maatte Adelaer lade sig bære i Land, og

han døde 3 Dage senere. Mels Juel fik da Befaling over Flaaden,

der først oplagdes i Begyndelsen af December.

Den 23 December holdt Kongen, ledsaget af Griffenfeld, et

højtideligt Indtog i København. Do modtoges begge med Jubel af

Hovedstadens Befolkning. Men den Smiger, hvormed Griffenfeld

overvældedes, var saa overdreven, at den maatte skurre i Monar-

kens øve. Han maatte lægge Baand paa sig for ej at røbe, at det

pinte ham, at han traadte i Skygge ved Siden af sin Kansler.

Digteren Thomas Kingo modtog Griffenfeld med følgende Hilsen:

Hvad blodig Krigsmand skal til Vands og Lands ndføre.

Det skal du først udi din Hjærne overhøre;

Du viser der, at Eaad var bedre tit end Magt,

Og Gud har alle Ting for Visdoms Fødder lagt.
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Kongen glemte, at Griffenfeld havde skrevet baade til Dron-

ningen og Enkedronningen og til alle fremmede Magter, at det

var Kongen, der havde udrettet alt, at Kongens første Felttog

var et Mesterstykke, og at han som penneførende Medlem af Sam-
fundet kun havde været til meget liden Nytte. Det forslog ikke;

alle vidste jo, at det var Grift'enfeld, der havde haft Arbejdet, hvor-

for skulde han saa ikke have Lønnen! Naar Griffenfeld skrev til

Enkedronningen, at det var egentlig Kongen, det heldige Udfald

skyldtes, saa vilde hun vide bedre Besked: hun kendte sin Søns

kongelige Ævner.

En bestandig Lykke havde fulgt Griffenfeld i alle dette Felt-

togs Foretagender. Man kan saa godt forstaa, at han berusedes

af dette mageløse Held og blev baade hovmodig og overmodig.

I flere af hans Breve fra denne Tid er der en kortsynet Ringeagt

for Advarsler og stor Foragt for hans usle Fjender. «Man bør

foragte dem, der gøre sig en Fornøjelse af at bagtale os», skriver

han til en Ven. Til Ahlefeldt skriver han efter Wismars Erobring,

at han ni sende ham sit Portræt i Harnisk, og at hans smukke

Fjende, Ahlefeldts Hustru, skal vogte sig, naar hun ser ham som

Krigsguden. Det er en Blanding af Spøg og Alvor; der stikker

en skarp Klo frem, og Ahlefeldt, der er hans farligste Modstander,

skynder sig med i de ærbødigste og ydmygste Udtryk at forsikre

om sin ubegrænsede Hengivenhed. Disse Høfligheder afvæbne

ikke Griffenfeld. Han véd, hvad Ahlefeldt fører i sit Skjold, og

han tænker alvorlig paa at fjærne ham; men han opsætter det

for længe, og Ahlefeldt anvender imod Griffenfeld, hvad denne

selv har lært ham: hellere forekomme end forekommes.



Tre die Bog.





I.

Ægteskabelige Planer 1675.

GrifFenfelds huslige Liv, hans kvindelige Omgangskreds. Den tilsigtede

Forbindelse med Prinsessen af Holstein- Sønderborg. Hans Forelskelse i Prin-

sessen af Tarent. Skildring af denne Dame; hendes Uvillie imod Griffenfeld.

Griffenfelds Fjender nytte Bruddet af den tilsigtede Forbindelse med Prinsessen

af Sønderborg til at forberede hans Fald.

1 Maj 1672 havde Griffenfeld mistet sin Viv, et Tab, der

gik ham nær til Hjærte. Med sin gode Skytsaand havde Hjem-

met mistet sin Hygge, og i lang Tid var han nedkuet. Efter-

haanden dyssedes Sorgen i Slummer, da alle kappedes om at

trække den almægtige Minister til sig og gøre den Mand til

Behag, der kunde skaffe dem de Goder, som Mængden sætter

Pris paa: Værdigheder og Penge. Baade Gyldenløve og Ahlefeldt

lode det være sig magtpaaliggende at knytte ham fastere til

sig. De foreholdt ham, at han for at styrke sin Stilling ved

Hoffet som hos den høje Adel atter burde indgaa et stands-

mæssigt Parti. Ahlefeldt skrev i Avgust 1672: <«Jeg længes efter

at tale med Deres Eksellense om Deres egne Anliggender. Det

forekommer mig, at det er paa Tiden, at De er betænkt paa at

indgaa en fast og solid Forbindelse, der kan befæste og sikre

Deres Stilling ». Han foreslog ham tilmed, at deres Børn skulde

forenes, for at Venskabet imellem dem kunde blive uopløseligt.

Han vilde trolove sin ældste Søn Frederik med Griffenfelds Datter

Charlotte Amalie. Gyldenløve anbefalede ham i Vinteren 1673

at gifte sig med en ung, dydig, rig og smuk Baronesse, der var
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i Slægt med Greven af Altenburg og følgelig vilde komme i Slægt

med Gyldenlove, der skulde paatage sig at ordne denne Sag.

Begge sogte at trække ham til sig; men han var i den første

Tid efter hans Kones Dod meget nedtrykt og vilde ikke hore

Tale om at gifte sig paany. Derpaa levede han et Par Aar som

den sorgløse Enkemand. Han var en søgt Selskabsmand, og de

Fruer, som gave Tonen i »Selskabet«), vare hans Beundrere.

Iblandt dem, der ingen Hemmelighed gjorde af deres Beundring

for Griffenfeld, var den blide Magdalena Sybille Gersdorf, gift

med Overstatholderen Jørgen Bjelke. Denne fortræffelige Dame
havde en stor Indflydelse hos ham. Foruden hos hende havde

han en stor Stjærne hos den hæftige, men aandrige Mette Trolle,

der var gift med den danske Sendemand i Spanien, Jørgen

Reedtz, Broder til Rigskansleren Peder Reedtz. Om samme Dame
skriver Digteren Nordrup: «Jeg paa Kvinden kunde høre, at

hun havde Mund paa Skaft )>. Hun var mistroisk og nysgjærrig

og blev i Spanien romersk -katolsk. Manden var hun altid vred

paa: hun paastod, at han forurettede hende, og forlangte af sin

Broder, Korfits Trolle, at han skulde udfordre ham. Hun skri-

ver: «Du kan rolig gøre det, Korfits; Jørgen er altfor fejg til

at mode. Allene Tanken om at blive saaret bringer ham til at

skælve«). Hendes Hæftighed gik over alle Grænser. Alle Husets

Folk skulde lystre hende, og ikke Manden. Hun hadede ham.

En tredie i Griffenfelds Gunst var Birte Rantzau, gift med den

ovennævnte Korfits Trolle til Sandholt. Det Sprog, i hvilket

disse Damer og Griffenfeld brevvekslede, var meget frit, og den

Munterhed, der herskede i de smaa Selskaber, de indbøde ham
til, var stor; men meget kan jo skrives paa det franske Sprogs

Regning og paa de franske Sæder, som den Gang vare i Mode.

Ida Krag, Ida Skeel og Helvig Marsvin hørte ogsaa til de Da-

mer, hvis Venskab Griffenfeld satte Pris paa. Til den næste

Række i "Selskabet«) hørte de ældre, erfarne Veninder, der vare

havesyge og egennyttige, der smigrede og kælede for Griflenfekl,

for ved hans Hjælp at skaffe sig Indtægter og andre Fordele.

Iblandt disse skulle vi nævne: Elisabet Parsbjerg, Enke efter

Lavrits Ulfeld; Hannibal Sehesteds og Frøken Kristine Solhis

Datter Beate, gift med Grev Wedel - Wedellsborg ; og Helvig

Brockdorff, gift med (Jrev Ditlef Rantzaii. Det er hende, der

kalder Griffenfeld for k;ere l'apa , hver Gang hun bediM- om

Aiiitiiiandspostor, Regiuienichcfsposter og lignende Bestillinger til
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sin Mand. Alle hyklede de det varmeste Venskab for ham og

gjorde ham mange Foræringer, men de plagede ham samtidig

med nærgaaende Bønskrifter. Da Lykken vendte ham Ryggen,

var Magdalena Gersdorf den eneste, der ikke forlod ham, men
tillige med sin Mand trofast støttede ham og hans Barn i Ulyk-

kens Dage.

Griffenfeld har vistnok selv tænkt, at den høje Stilling, han

indtog, vilde styrkes ved et fornemt Gifte, og har derfor lyttet

med Velvillie til sine kongelige Velynderes, særlig til Dronningens

Raad. Hun foreslog ham i Vinteren 1674 til 75 at ægte den

IGaarige Prinsesse Lovise Charlotte af Sønderborg , Datter af

Hertug Ernst Gynter, der var fattig, sad i fortrykte Kaar og

var i høj Grad forgældet. Hertugen gik gærne ind paa at give

sin Datter til den mægtige Rigskansler, og i Foraaret 1675 var

Ernst Gynter en stadig Gæst i Rigskanslerens Hus. Griffenfeld

betragtede den af hans Velyndere indledede, for ham saa fordel-

agtige. Forbindelse med den største Ligegyldighed. Gyldenløve

bebrejdede ham, at han ikke havde meddelt ham, der dog var

hans bedste Ven, denne Nyhed, som Alverden talte om. Til

Meyercrone, der har sendt sin Lykønskning, skriver Griffenfeld

den 23 Marts 1675: «Hvad mine Kjærlighedsanliggender ved-

kommer, saa ved jeg ikke, hvad jeg skal sige Dem om dem;

men, da jeg har haft saa mange Beviser paa den sjældne Omhu,

som Himlen har baaret for mig, saa overlader jeg mig blindt hen

til min Skæbne og lader min gode Lykke raade, h\ilken altid er

vant til at føre mit Skib ind i en god Havn».

Den for Griffenfeld bestemte Brud, Prinsessen af Sønder-

borg, opholdt sig i Foraaret 1675 ved det kurfyrstelige Hof i

Berlin. Kurfyrst Frederik Vilhelm den Store var næmlig gift

med Prinsessens Tante, Dorothea af Holstein - Gliicksborg. Den

unge Prinsesse Lovise Charlotte af Sønderborg, dep var smuk,

livlig og overgiven, samtykkede i Forbindelsen med Griffenfeld,

og denne betragtedes som en afgjort Sag. Lykønskninger regnede

ned over det tilkommende Par, da Griffenfeld pludselig i Slut-

ningeji af Juli 1675 skød Brylluppet ud i en fjærn Fremtid paa

en stødende Maade. Bruden, der var paa Vejen til København,

hvor Vielsen skulde finde Sted, blev stanset i Korsør af et ridende

Bud fra Brudgommen, der meddelte hende, at, da han skulde

rejse med Kongen til Holstein, kunde der ikke blive noget af det

bestemte Bryllup. Den krænkede Brud vendte hjem til Sønder-
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borg. Hendes Fader, Hertugen af Sønderborg, hendes Fættere,

Hertugen af Gliicksborg og Ploen, der hidtil havde staaet paa en

meget god Fod med Griffenfekl, bleve paa Grund af den Kræn-

kelse, der var tilføjet deres Slægtning, forbitrede og traadte ind i

hans Fjenders Kreds. I Johan Adolf af Ploen fik de en kraftig

Fører, der fristede Kongen til at frigøre sig for den myndige

3Jinister. — Om Aarsagen til Bruddet af det allerede aftalte

Ægteskab foreligger der kun lidet. I et Brev af 3 Juli 1675 fra

den kongelige Sendemand i Berlin, Lincker, hedder det, at der

blev paaduttet Prinsessen et Stævnemøee med den bekendte

Kammerherre Pøllnitz, at alle dog holdt Prinsessen for uskyldig,

og at Kurfyrsten var rasende og havde forvist Pøllnitz. Kansler

Kristoffer Brandt, Kurfyrstens Sendemand i København, skriver

om denne kildne Sag, at Aarsagen til Bruddet var, at Prinsessen

ikke nød noget videre godt Rygte. I Ordenskapitlets Haandskrift

om Griff'enfeld hedder det: (.Det var GrifFenfelds Ulykke, at han

paa Grund af nogle Rygter om den sønderborgske Prinsesse trak

sig tilbage fra den allerede trufne Aftale og skød Giftermaalet ud

i det uvisse. For at hævne denne Fornærmelse forenede Prin-

sessens Fader sig med Hertugen af Gliickborg, Grev Fr. Ahlefeldt

og den gamle Gyldenløve. De samledes hos Ahlefeldt paa Graa-

sten, og der blev den Sammensværgelse smeddet, der styrtede

Griffenfeld.

At Prinsessen virkelig i ungdommelig Kaadhcd har over-

skredet Grænserne for, hvad der passer sig for en ung Dame
af fornem Byrd, er efter det foranførte rimeligt; men i hvert

Fald begik Griffenfeld en stor Uforsigtighed, efter at Sagen var

kommen saa vidt, ved for et blot og bart Rygtes Skyld — om
hvilket han kunde vide, at hans Fjender overdreve det, da de

misundte ham denne Forbindelse med Kongehuset, — at forskyde

sin Brud; o^ man kan ikke undre sig over, at hendes Slægtninge

brændte efter at hævne sig. De bleve Redskaber i Ahlefeldts

Haand.

\'i fejle næppe, iiaar vi sige, at Griftenfeld havde grebet

Lejligheden ved Haarene for at unddrage sig den indledede. For-

bindelse. Han var bioven forelsket i Dronningens Selskabsdame,

fh*n forlryllendff Cliarlotte de Tremouille, Prinsesse af Tarent.

Naar der er Kjærlighed med i Spillet, saa gaar de kh)geste

Mænds Forstand ofte i Løbet. Grillenfeld tæ'nkte slet ikk(^ paa

(let Uvejr, der vild«' (r;ekke op imod ham, da lian forskød sin
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Forlovede, der var i Slægt med Kongehuset, det kiirfyrstelige

brandenbiirgske og det hessiske Hus ^) og med de mange holsteinske

Fyrstehuse, der dannede Hoffets daglige Omgang baade i Hjemmet
og paa Rejser.

Prinsessen af Tarent, Ludvig d. XIV's Slægtning, bekendte

sig til den reformerte Lære. Hun havde været nødt til at flygte

fra Frankrig, hendes Hjem, og fra Ludvig d. XIV's glimrende

Hof for at undgaa de mægtige Katolikkers Bestræbelser efter

at tvinge hende til at skifte Tro. Faderen, som havde ladet

sig forlede dertil, anvendte afvekslende Haardhed og Mildhed for

at bringe sine Børn til at kysse Pavens Tøffel og vende den

Lære, i hvilken de vare opdragne. Ryggen. Det lykkedes med
Sønnen, men Datteren satte haardt imod haardt, unddrog sig

Faderens Tvang og flygtede til Tyskland. Ved Hjælp af sin

Tante, den danske Dronnings Moder, Landgrevinde Hedvig Sofla

af Hessen, ansattes hun 1672 som Selskabsdame hos Dronning

Charlotte Amalie. I flere Aar indtog hun en særdeles agtet Stil-

ling ved det danske Hof, blandt hvis fornemste Prydelser hun

var. Hun var en udmærket Kvinde, baade trofast og godgørende,

og udrustet med alle Legems- og Sjæls -Fortrin. I hele sit Op-

træde var hun beskeden , men meget bestemt. Sit Ydre har hun

selv som Barn beskrevet. Hun havde sorte Haar, en høj Pande,

sorte øjne, smukke buede øjenbryn, en lille Braknæse, en meget

smuk Mund og kløftet Hage. Hele Ansigtet dannede en smuk
Oval, hendes Hudfarve var snehvid og hendes Figur udmærket

proportioneret. I denne Skønhed forelskede Griffenfeld sig fuld-

stændig og sværmede for hende. Den 29. Januar 167G skrev

han til Gyldenløve: naar vil den Dag komme, da jeg atter kan

gifte mig? Først naar Fjenden slaas, og en hæderlig Fred

opnaas, saa vil jeg give Afkald paa denne Verdens Larm og

leve alene med min Hyrdinde; ti en forelsket Kansler er en

besynderlig Tingest. Dronningens Hofdame, Frøken Dirschau,

bildte ham ind, at Prinsessen under Felttoget i Mecklenburg

hver Dag havde drukket et Glas paa hans Sundhed, og man
tror jo gærne, hvad man haaber. Længe efter Griffenfelds Fald

fortalte Gyldenløve , at hans første Uenighed med Griffenfeld

M Dronningens Moder, Landgrevinde Hedvig Sofia af Hessen, var Frederik

Vilhelm den stores yngste Søster.

5*
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skrev sig fra. at denne havde betroet ham, at han var dodelig

forelsket i Prinsessen af Tarent, og ladet ham sværge, ikke at

aabeubare det for nogen som helst, selv ikke for Kongen. Da
denne en Dag trængte ind paa Gyldenlove og spurgte ham,

om det var sandt, at Griffenfeld var forelsket i Prinsessen, havde

han derfor haardnakket benægtet det. Senere fortalte Griffen-

feld selv til Kongen, at han var forelsket i den franske Prin-

sesse , og bad Majestæten om Tilladelse til at anholde om
hendes Haand, og robede ved denne Lejlighed, at Gyldenløve

længe havde været hans fortrolige. Kongen hørte med Vel-

villie derpaa; men bebrejdede senere med Hæftighed Gylden-

love, at han ikke alene havde fortiet, men endog benægtet en

Sag, som Kongen havde spm*gt ham om, og som han var Med-

vider i.

Det var den almindelige Mening, at baade Enkedronningen

og Kongen begunstigede Griffenfeld og plagede Prinsessen med

ham; og den Maade, hvorpaa Prinsessen i sine Erindringer om-

taler, at hun blev pint ved Hoffet, og hvad hun led derunder,

kan ej være møntet paa andre end Griffenfeld. Hun syntes

slet ikke om ham, den nybagte Adelsmand. Hun skriver, at

hendes højeste ønske var at blive gift med en rig gammel

Enkemand, der snart vilde gjøre hende til Enke^). Det mente

hun nu dog ikke. Kygtet gik, at hun var forelsket i Prins

Jørgen , og det var maaske Grunden til , at Enkedronningen

gærne saa hende gift med Griffenfeld; ti hiin drømte om langt

højere Partier for sin Søn end denne landflygtige franske Prin-

sesse, der ikke ejede en Skilling. Hendes Tante, Dronningens

Moder, Landgrevinden af Hessen, der var en sand Kirsten Gifte-

kniv, og som for Spøg kaldte sig en gammel Kobblerske, havde

uafladelig travlt med at faa Prinsessen af Tarent gift, og bragte

baade Hertugen af York, Kurprinsen af Brandenburg og Vil-

helm afOranien paa Tapetet — ; men alle hendes Bestræbelser mis-

lykkedes.

') I Hine Erindringer tilstaar hun, at det var ot afskyligt cg syndigt ønske.

Det gik dog i Opfyldelse. Hun ægtode 1G8U Enkemanden, den 47aarige

(jreve af Altenburg, der døde efter seks Maaneders Ægteskab. Hun var

fortvivlet derover og levede Resten af sit Liv alene fur sit liarn, der fødtes

firo Maaneder efter Mandens Død, og hvis Adkomster til Faderens Arv blevo

gjort«' h<'nde stridig"- af (iyNh'iiløvc, (Jrevcns Svigersøn.
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Det franske Hof stillede sig paa Griffenfelds Side. Prin-

sessen af Tremoiiille skulde være den Lokkedue, der bragte ham
i Frankrigs Garn, og Ludvig d. XIV beskæftigede sig i Avgust

og September 1675 selv med denne Sag. Hvor godt man fulgte

med ved Hoffet i Versailles i disse Elskovssagcr ved det danske

Hof, derom vidner følgende Sætning i et Brev fra Ludvig d. XIV
til Terlon: »Der beh^øves megen Finhed for at bringe Sagen til

et heldigt Udfald, thi baade Dronningen af Danmark og min

Kusine laTremouille ere lidet gunstige for denne Plan». — Terlon

skulde betro Griffenfeld, at det vilde glæde Ludvig d. XIV, om
Griffenfeld vilde tage hans Kusine til Hustru, og at denne For-

bindelse skulde skaffe ham baade Fordele og Behageligheder. At

den stolte og hovmodige Kong Ludvig paalagde sin Sendemand

i Kobenhavn at bringe denne Forbindelse tilveje, bekræfter kun,

hvor magtpaaliggende det var ham, at knytte Griffenfeld til

Frankrigs Interesser. Terlon tavede heller ikke med at meddele

den danske Eigskansler, at det vilde være hans Konge kært, at

se ham gift med en af Hans Majestæts Slægtninge; det maa i

høj Grad have kildret Griffenfelds Forfængelighed, og Forbindelsen

med Prinsessen af Sønderborg har vistnok derved faaet Døds-

stødet; thi Kongen af Frankrigs Mellemkomst \dlde vistnok over-

vinde Prinsessen af Tarents Betænkeligheder. Han bad Terlon

om at forsikre hans Konge, at om han end aldrig giftede sig,

vilde han være stolt af de forbindtlige Følelser, Hans Majestæt

nærede for ham, og tilføjede, at den paatænkte Forbindelse

imellem ham og Prinsessen af Sønderborg endnu ikke var sluttet.

Denne Samtale imellem Terlon og Griffenfeld fandt Sted i Neu-

miinster i Slutningen af Avgust 1675. La Tremouille havde

allerede tidligere faaet Nys om, at Ludvig d. XIV friede for

Griffenfeld, og hun spurgte Terlon i Begyndelsen af Avgust, hvad

han vidste derom, men da han den Gang ikke havde faaet sin

Konges Brev om denne Sag, saa svarede den ængstelige Diplomat,

at det ikke var sandt, at Ludvig d. XIV havde ytret noget be-

stemt ønske. — Han skrev til sin Konge, at der kun var ringe

Udsigt for Griffenfeld til at vinde Prinsessen, til hvem han havde

bejlet i Aar og Dag, fordi hun var adelsstolt. Det var næsten

et Aar siden, at han, Terlon, havde talt med hende om at gifte

sig med Griffenfeld; men hun havde ytret den største Uvillie og

erklæret hun kunde ikke lide Griffenfeld paa Grund af hans

borgerlige Fødsel; og da Griffenfeld havde mærket den Ulyst hun
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havde til at iiullado sig med ham, havde han for en Tid lyttet til

de Forslag, som lians Venner gjorde ham om en Forbindelse med
Prinsessen af Sonderborg.

Af den beromte Madame Sevigncs Breve om Forholdene

ved det danske Hof erfarer man ligeledes, at Kongen begunstiger

sin Ministers Frieri til la Tremouille, der er forelsket i Prins

Jorgen, og at Tanken om at ægte en borgerligfodt bringer hende

til at daane; samt at Dronningen kæmper for Prinsessen af Søn-

derborg, der i hojeste Grad onsker at ægte Griffenfeld.

Hele Sommeren underholder den danske Sendemand i Ver-

sailles Rigskansleren med Beretninger om, hvad man der siger

om hans forestaaende Giftermaal , at de fornemste Hofmænd,
Prinser og Hertuger ytre deres Forundring over, at han ikke

hellere vil have en fransk end en tysk Prinsesse, ja at Ludvig

d. XIV havde flere Gange talt med Sendemanden derom og havde

tilbudt at montere Griffenfelds Hus. Men da Kongen af Frank-

rig ikke opnaaede sine Statsojemed, saa ophørte Tilbudene og han

tabte Interessen for Griffenfelds private Anliggender.

Griffenfeld haabede, at han ved sin Aandrighed og Stor-

hed, sin Udholdenhed, Opmærksomhed og Berømmelse, ved For-

æringer og ved Kongens Bistand skulde besejre Prinsessens U^illie

imod ham; men hun var ubønhørlig. Han sukkede forgæves

for den stolte sydlandske Skønhed og gennemskuede i Liden-

skabens Kus ikke med sin sædvanlige skarpsindige Klarhed sine

Fjenders Kænkespil. Iblandt dem var den forslagne Ahlefeldt

den snedigste. Den forsmaaede Bruds Fætter, Hertugen af Ploen,

var den haandfaste Mand, der ved Sofia Moths Hjælp skulde

overraske Kongen og fravriste ham Tilladelsen til at sønderrive

Griffenfeld. Der gik flere Maaneder med at knytte Traadene

i det Næt, der tilsidst omspændte Griffenfeld. Han var fuldt

optaget af sine Forretninger og sin Kjærlighed, lod haant om
sine Fjender og de Advarsler, han modtog; han gav vel af og

til selv de værste af sine Fjender en Advarsel og tænkte i Ny

og Næ paa at fjæ^rne dem. At Kongen, der fra Ind- og Udland

modtog lutter Lovprisninger over sin og sin Ministers fortræffe-

lige Styrelse, skulde styrte ham, sit eget Værk, skænkede han

ikke en Tanke; han iuliejdedc utrættelig for ham og ænsede

ikke, om han dervc«! lilsatlc sin Helsen. Den engelske Minister-

H'sident Pauli sagde (Mi Dag til Griffenfeld , kort for hans

Fuld, efter at have bevidnet ham sin Tak l(»r den Hurtighed,



Hofintriger. 71

hvormed han afgjorde alle Sager, som han havde at forhandle med

ham, at han bar ingen Omsorg for sit Helbred. Griffenfeld svarede,

at, om han end havde tusinde Liv, vilde han gærne ofre dem for

sin Herres Tjeneste, og de vilde være en ringe Gengæld for den

megen Ære, han havde modtaget af sin naadige Herre. Den

godmodige Monark, der var grænseløs svag af Karakter og for-

fængelig, troede, at det var sandt, at Kansleren forsømte ham, og

lidt efter lidt lykkedes det for Hofmændene ikke alene at vende

Kongens Hjærte fra ham, men endog at bringe ham til at betragte

Griffenfeld som sin Fjende.

Griffenfelds Fjender paastaa, at han 1676 syslede med den

Plan at foretage store Forandringer i Besættelsen af de højeste

Stats- og Hofembeder. Det var saa naturligt, at den Tanke

opstod, da flere af hans fornemste Støtter og trofaste Medarbejdere

fra Frederik den tredies Dage netop 1675 og i den paafølgende

Vinter afgik ved Døden. I Juli 1675 døde Kentemesteren Grev Mogens

Frijs, der altid havde været ham en trofast Ven. I November døde en

anden af hans Venner, Generaladmiral Adelaer, i hvis Sted det følgende

Aar Hollænderen Tromp indkaldtes for at føre Flaaden. 27 Februar

1676 døde Feltherren Hans Schack efter et langvarigt Sygeleje, og

han blev med Griffenfelds Minde afløst af en af hans bitre Fjender,

Johan Adolf af Ploen. — Velunderrettede Folk fortalte, at Griffenfeld

havde sikret sig Enkedronningens Hjælp og Understøttelse for at

faa Kongen til at fjærne alle de Embedsmænd, der vare Griffenfeld

ugunstige. Vistnok vare baade Enkedronningen, Dronningen, de

kongelige Prinser og Prinsesser ham tilsyneladende meget hengivne

;

men han lagde for megen Betydning i den Gunst, de viste ham, da

den jo skyldtes hans alt formaaende Stilling; og han overdrev den

Indflydelse, Enkedronningen havde paa Kongen, der slet ikke syntes

om den overdrevne Opmærksomhed, Griffenfeld viste hende, og den

Iver, hvormed han vaagede over alt, hvad der vedkom hende.

Om hun har tilraadet Griffenfeld en Forandring i Besættelsen af

de højeste Stats- og Hofembeder, er ubevist; men det bliver troligt

nok, naar man lægger Mærke til den Forvirring, der paakom hende

ved Griffenfelds Fængsling, og det Hastværk, hun fik med at forlade

København.

Efter Griffenfelds Uvenners Beretning skulde den nye Kege-

ring været sammensat saaledes:

Griffenfeld Premierminister, Kristian Lindenov Overhofmester,

Holger Vind Vicestatholder i Norge, Jørgen Bjelke Rigsfeltherre,

Magdalene Sybille Bjelke Overhofmesterinde , Rathlou Hofmester
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hos Kronprinsen, Jens Rodsteen Rigsadmiral, Tromp Generaladmiral,

Otto Krabbe Overhofmarskal, Gert Schroder Geliejmeraad og

Oversekretær, Henrik Gersdorf Oberst over Livgarden til Hest,

Frederik Gersdorf overordentlig Sendemand ved Kongressen i

Nimwegen. — At Griffenfeld har næret Tanken om denne Besæt-

telse af de fornemste Embeder, er jo meget sandsynligt; det var

blot Skade, at han ej i Tide fuldforte den.

Til sit personlige Brug havde han dannet sig en ejendom-

melig Navnefortegnelse over de Personer, han stadig kom i Berø-

ring med.

Kongen hed Jupiter Leonardus, Dronningen Leonardisse,

Prinsessen af Tarent Madame, Hertug Johan Adolf af Ploen

den bedagede sorte, Magdalene Sybille Bjelke Mysia, Statholder

Ahlefeldt altid sig selv lig (semper sibi similis). Kansler Peder

Eeedtz Pappegoj e-Fod, Gehejmeraaderne: Enevold Parsbjerg Monte

coculi, Mogens Frijs gran duca, Otto Pogwisch den lykkelige.

Kristen Skeel Kaptejn Spartakus, Korfits Trolle Comes, Kristian

Gersdorf Mester i Parti, Overfiskal Scavenius Feliciter, Over-

sekretær Schultz simplex.

IL

Tidsruminet fra 1. Januar til 11. Marts 1676.

Griffenfeld paa Toppunktet af sin Magt. Njaarsliilsener. Kongens Stem-

ning. Gehejmeraadets Møde don 13. Januar. Forskrifter til Henning Meyer-

crone, dansk Sendemand i Haag. De nederlandske Forhold. Forskrifter til

Just Høg, Sendemand i Berlin. Kurfyrstens Optræde. Forholdet til Kejseren

og de tyske Stater. Forholdet til Storbrittanion. Kustningerue. Feltherren

Hans Schacks Død d. 27. Febr. 1676. Kandidaterne til den ledige FolthoiTe-

post. Hertug Johan Adolf af Ploens Udnævnelse til Overfoltmarskal og Præ-

sident i Krigskollegiet. Generaladmiral Kort Adelaors Død d. 10. November
1675. Underhandlinger med den hollandsko Admiral Tromp om at træde i

dansk Krigstjeneste. Planen til Felttoget 1676. Et Angreb paa Øen Gotland

og en Landgang i Skaane besluttes. Forhandlinger med Nederlandene, Branden-

burg og Frankrig. De holstcin-gottorpsko Sager. I det danske Gohojmoraads

Møder 10. Febr. og 9. Marts 1676 besluttes, at do hertugoHgo Fæstninger

skulle ødelægges, og do hertugelige Kaader Kielmann senior og hans to Sønner

skulle fængsles og føres til København.

Nyaarsdag 1G76 staar Grifienfeld paa Lykkens Tinde, og han

lægger slet ikke Mærke til do Skyer, der trække op over hans

Fremtids Himiu*!. Hiui er jo dt'n vise, af allo priste og beundrede

StynT, hvis Foretagender stadig krones med et heldigt Udfald.
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Enevoldsmagten har han befæstet, saa den ej kunde rokkes i Hun-

dreder af Aar; i alle Styrelsens Grene, den indenlandske som den

udenlandske, har han indfort en her til Lands hidtil ukendt Fasthed,

Orden og Kraft. Ved at værne om Modersmaalet og bruge det

som Forretningssprog, hvilket ene sømmede sig for den dansk-

norske Stat, ved med Kærlighed, Udholdenhed og Iver at støtte

Videnskaber, Industri, Søfart og Handel, har han vakt Liv i det

danske som i det norske Folk og trængt det fremmede Uvæsen

tilside. Trods alle de af Sverig optaarnede Hindringer har han

erhvervet Grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst til sin Konge;

og til alles Overraskelse har han skaffet Danmark hele Sønder-

jylland tilbage. I de Forbund, som under hans Ledelse ere op-

rettede med Holland, Tyskland og Spanien, ere alle Fordelene paa

dansk Side. De nævnte Magter skulde forsyne den dansk-norske

Stat med Skibe, Tropper og Penge, uden at den skal gøre synderlig

Gengæld. Gærne havde han bevaret Freden, men Sverigs Indfald i

Brandenburg, dets Optræde paa den evropæiske Krigsskueplads mod

den dansk -norske Stats Forbundsfæller havde Danmarks Krigs-

erklæring til uundgaaelig Følge, og nu stode de nordiske Riger i

to modsatte Lejre, hvad Griffenfeld saa ofte indtrængende havde

mindet Sverig om, kunde ske, og som han i de første Aar af sin

Styrelse saa ivrig havde stræbt efter at afbøde ved Tilvejebringelsen

af et nordisk Forbund.

I det forløbne Felttog skyldtes det ham, at Wismar var bleven

erobret; og i Vinterens Løb sørgede han for, at mægtige Flaader

og Hære rustedes, for ved Foraarets Komme at være rede til at skaffe

den dansk-norske Stat Oprejsning for alle de Tab, den havde lidt

i de sidste treti Aar. Alle Forberedelser bleve trufne, saa Mels

Juel ved første aabne Vande kunde løbe ud for at erobre Gotland,

og en Hær samledes paa Sjæland for at føres over til det tabte

Skaane. Man kunde stole paa, at Krigen vilde blive ført saaledes,

at det var Fædrelandets egne Velfærdssager , der varetoges, og

ikke de fremmedes. Med de allieredes Rænker havde han et

vaagent -Oje.

Ved Aarsskiftet havde Griffenfeld modtaget Lykønskninger fra

sine egne Landsmænd som fra Udlændinger. Fremmede Fyrster og

deres Ministre, Hollands, Englands, Spaniens, Tysklands og Frank-

rigs Stormænd sendte ham Skrivelser i Anledning af Aarsskiftet;

og trods den overvældende Mængde af Statssager har Griffenfeld

Tid til at besvare alle Nyaarsønskerne.

Til Frankrigs Udenrigsminister Pomponne skriver han: Deres
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Brev har været mig saa meget kærere, som jeg skatter Deres Ven-

skab liojest af alt.

Til Brandenburgs Minister Blumenthal: Jeg har altid holdt

Dem for at være dansksindet og \idste forud, at De vilde blive

henrykt ved Efterretningen om Wismars Erobring, der er berøm-

mehg for Kongen, som i dette Stykke næst Gud skylder sig

selv alt. Af et Prøvestykke at være synes det mig at være et

Mesterstykke.

Til Kurfyrsten af Brandenburg skriver han, at han betragter

Danmark som bunden med stærke Baand til Brandenburg i denne
Krig.

Til Vilhelm den tredie af Oranien: at den Tid snart vil oprinde, da

Nederlandenes og de nordiske Staters Kamp for Frihed paa Havet,

for Selvstændighed, Handel og Søfart stedse vil være fælles.

Til Avgust af Ploen, at han ej kan finde Ord for at udtrj^kke

den Taknæmlighed, han føler for det Venskab, Hertugen viser ham.

Til Gyldenløve: Jeg ryster aldrig det Venskabsaag af mig,

som De har lagt paa mig; alt, hvad De har kært, elsker jeg; om
det saa er den mindste af Deres Hunde, saa kæler jeg for den,

fordi den hører Dem til. — I Gyldenløves Breve i dette Tidsrum

er der dog et Stænk af Ironi. Han skriver til Griffenfeld : Selv om
vi faa Krig med Frankrig, saa vil jeg dog aldrig betragte Terlon

som min Fjende. Det er ham, jeg kan takke for, at jeg har lært

Dem at kende.

Alle Generaler havde ligeledes sendt deres mere eller mindre

oprigtige Lykønskninger. Mange af dem, som Arenstorff, Holck

og Rantzau, vare kun Døgnfluer, der smigrede og logrede for den

mægtige og vare ivrige i at forfølge og pine ham, da han faldt i

Unaade. Andre som Weyher, Rysensten, Baudissin, Walter, Rosen-

krantz og Meerheim synes virkelig at have næret Hengivenhed for

Grilfenfeld. De mistænktes derfor efter hans Fald, og de, som

ikke bleve i Krigen, udsattes for Drillerier, indtil de toge deres

Afsked.

Dengang som iiii vilde Generalerne, naar Felttoget var endt,

fil København, iiogh; foi- at hvile sig ud i Familiens Skod, andre

for at tilbringe Vinteren ved Hoffet i Munterhed og Glæde, liaade

I>audissin, der siod i Dstfrisland, Walter, der stod i Mecklenbiirg, og

Karl Arenstorff, hvis Korps stod ved Hamburg, sogt(^ tillige med
mango Officerer af de lavere Grader Ministeren om at skaffe dem
Kongons Tilladelse til al begive sig til Hovedsladen for at gore

Kongen deres 0])vartning. Griflenfeld svarede dem, at ban ikke
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kunde opfylde deres Begæring, da deres Nærværelse var nødvendig

i de erobrede Landsdele og paa Grænsen, hvor der hyppig forefaldt

vigtige Begivenheder. Hans rigtige Dom stadfæstedes hurtig, ti

Svenskerne gjorde Indfald baade i Mecklenburg, Holstein og Bremen;

men, da hver Mand var paa sin Post, bleve de slagne paa alle

Punkter, og den vigtige Fæstning Karlsburg vedWeseren erobredes.

Om disse Træfninger underrettede Griffenfeld Gyldenløve, der var

saa misfornøjet med, at han ogsaa maatte forblive i sit General-

kommando Norge, og fortalte ham, hvor rigtig han havde handlet

i at afslaa Generalernes egenkærlige Begæringer.

Statsmændene Jens Juel, Marcus Gjøe, Henning Meyercrone og

Just Høg kunde nærmest betragtes som Griffenfelds Medarbejdere.

De to sidstnævnte indflettede varsomme Advarsler i deres Lyk-

ønskninger og bade ham om at undgaa Snarer, der kunde bringe

ham til at snuble. Han takkede dem for den Omhu, de havde for

hans Vel, og skrev til dem, at han vilde drage dem nærmere til

sig, saa de kunde støtte ham i Kongens Raad: Høg skulde være

Formand i Skatkammerkollegiet, og Meyercrone skulde afløse Bier-

mann; men han skrev derom som om noget, der var forbeholdt Frem-

tiden. Foreløbig skulde Høg blive i Berlin, og Meyercrone, der

havde faaet Høgs Plads i Haag, skulde gaa til Nimwegen, hvis

Kongressen kom i Stand.

Griffenfeld skrev til Meyercrone, at han stolede paa sin Stjærne;

den havde hidtil altid ført ham i sikker Havn. Hans Overmod og

Selvtillid voksede med hans Lykke, der jo svarede til hans Ævner.

Hans Hovmod, der næredes af den Virak, i hvilken han aandede,

bragte ham til at støde Venner fra sig, der talede Sandhedens

djærve Sprog. Til den tyve Aar ældre, brave og udmærkede Professor

Rasmus Vinding havde han været knyttet i et mangeaarigt Ven-

skab, og Vinding havde uhindret Adgang til Ministeren i dennes

Hjem, naar han lystede. Kort forinden Griffenfelds Fald blev han

ked af dette utvungne Samkvem og nægtede sig hjemme, naar

Vinding vilde besøge ham. Efter flere Gange forgæves at have

søgt ham skal Vinding have sagt til sin Kone: »Kansleren skal se

sig for, at der ikke forestaar ham et dybt Fald, da han saa ganske

foragter] sine gode Venner«. For at gøre et stærkt Indtryk paa

Griffenfeld skrev Vinding et Brev til ham , i hvilket han opsagde

ham sit Venskab. Han slutter Brevet med, at han har fornummet,

at Venskab kun kan finde Sted imellem Jævninger og imellem dem,

som Lighed i Tænkemaade forener. Imidlertid beder han Gud, at

han vil bevare Kansleren i Kongens Yndest, at han vil styre ham
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Og beskytte ham for det offentlige bedstes Skyld. Han, Vinding,

priste kun den Lykke, som holdt Stand.

Griffenfeld afbrod efter dette Brev al Omgang med Vinding.

Han lagde ikke Mærke til, at han ej længer var Kongens Yndling,

og at det Smil, Majestæten modtog ham med, ikke mere kom fra

Hj ærtet. Kongen var urolig over al den Hyldest, der ydedes hans

Rigskansler, over alle de Medailler, der sloges til dennes Ære.

Han bildte sig ind, at Ministeren med Villie stillede ham i Skyggen,

skont Griffenfeld altid offentlig talte med den storste Ærbødighed,

Kærlighed og Beundring om sin Konge, for hvem han gærne ofrede

alt. Alligevel lyttede Kongen til, naar Hofkrybet hviskede om, at

Griffenfeld var farlig for Kongemagten, at hans Ærgærrighed var

umaadelig, at han havde sanket sig store Rigdomme, som han havde

besveget sin Herre for. Under disse uhyggelige Forvarsler, der

lyde som en Dødsklokkes Ringning, er det, at Griffenfeld i tryggeste

Ro og Sikkerhed tager fat paa Statssagerne 1676.

Gehejmeraadet er første Gang samlet den 13. Januar, og

Griffenfeld skriver følgende Begyndelsesord i Protokollen, « Efter at

være komne hjem med Sejr, begynde vi i Guds Navn igen».

Den første Sag, der behandledes, var Fuldmagten for den

Sendemand, der skulde afgaa til Mmwegen , hvor Afsendinger fra

de krigsførende Magter skulde samles, for under Storbrittaniens

Forsæde at enes om Fredsbetingelserne. Den danske Sendemand

i London, Markus Gjøe, havde skrevet til sin Regering 12. December

1675, at de to berømte engelske Statsmænd Tcmple og Jcnkins

allerede vare rejste til Mmwegen. Jenkins havde lovet ham, at

England vilde støtte Danmark i den gottorpske Sag imod Sverig,

hvis "podagristiske og forgældede« Sendemand, Sparre, skulde tage

sig af Hertugen af Gottorps Anliggender. Hertugen havde flere

Gange hemmelig forgæves henvendt sig til England om Hjælp.

Det var Gjøes Mening, at Kongen af Storbrittanien vilde tvinge

Nederlandene til at komme til en Forstaaelsc med Frankrig inden

de spanske og østerrigske Sendemænds Komme.

Kongen besluttede, at Henning Meyercrone, der kort i Forvejen

var bleven forflyttet fra Versailles til Haag, skulde optræde som

den dansk - norske Stats Sendemand ved Kongressen, saafremt

Gcneralstatorne virkelig besluttede at lade deres befuldmægtigede

af^'aa til Nimwegcn. Pengene; til R(\jsen skulde han tage af do

hollaiKlske Subsidier, og til Forretningernes Bestridelse i Haag

skulde han efterlade S(;kn'(a,*n'rne Frans Muller, Jolian Wibe og

Pauli, der skulde drive jiaa Subsidiernes Betaling i rette Tid, den

^
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hollandske Flaades Opsejling til Øresund og Sendelsen af Krigs-

fornødenheder til Norge. Inden Meyercrone gjorde Alvor af at

forlade Haag skulde han dog først gøre sit bedste for at bevæge

Hollænderne til at udeblive fra Kongressen, og først drage afsted,

naar alle hans Anstrængelser i saa Henseende viste sig frugtesløse.

Han skulde forestille Prinsen af Oranien og Stor-Pensionær Fagel,

hvor lidet sømmeligt det var af dem, at de, for hvis Skyld baade

Danmark, Brandenburg og flere Stater vare styrtede i Krig, nu

vilde være de første, der sendte Fredsunderhandlere til Nimwegen

og tiggede om Fred, inden de havde gjort nogen som helst Aftale om
Betingelserne med deres Forbundsfæller. Efter den danske Konges

Mening vilde det være skadeligt for Holland, at det greb til med

en slig Begærlighed. Det vilde kun tjene til, at Frankrigs For-

dringer bleve haardere. Man maatte hellere give sig Stunder og

spænde Kræfterne til det yderste i det kommende Felttog. Sverig

vilde man da faa Bugt med, og Frankrig vilde fremtidig med

større Besindighed søge at holde Fred, naar det saa, at dets ene

Arm var bunden, og at den dansk-norske Stat tillige med Hollands

øvrige allierede havde baade Yillie og Ævne til at hjælpe Hol-

lænderne, naar de kom i Nød. Foretrak Generalstaterne en hurtig

for en sikker Fred, saa skulde Meyercrone bevæge dem til at hjælpe

Kongen af Danmark med, at Frankrig lod sin allierede Sverig i

Stikken. Han maatte paa sin Herres Vegne tilbyde Hollænderne

Handelsfordele paa Østersøen, Lettelse i øresundstolden og alt,

hvad de begærede i Voldgiftssagen og i Handelen paa Afrika, naar

de kun vilde hjælpe den danske Konge til at sætte hans Kiger i

samme Stand, som de vare forinden Freden paa Brømsebro 1645.

Kom Kongressen alligevel i Stand trods alle disse Forestillinger,

saa skulde Meyercrone tilbyde Generalstaternes Sendemænd paa

Kongressen i Nimwegen de samme Indrømmelser for at bevæge

dem til med Kraft at tage sig af den dansk-norske Stats Inter-

esser. Med Franskmændene skulde han bære sig ad og føre det

samme Sprog, som han med saa stort Held havde betjent sig af

ved det franske Hof til sin Konges Fordel. Han skulde bringe

dem til at lade Svenskerne fare og i det mindste sætte igennem,

at de ikke med tilbørlig Kraft støttede deres Interesser. Med
Brandenburgs Afsendinger skulde han stille sig paa den fortroligste

Fod og betro dem det imellem Kongen og Kurfyrsten sluttede

hemmelige Forbund; dog burde han iagttage en vis Forsigtighed

overfor den brandenburgske Minister Schwerin, der holdtes for at

være fransksindet. Skulde Hertugerne af Mecklenburg fremkomme
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med Fordringer paa Wismar, saa burde de rent ud afvises. Wis-

mar med tilhorende Stykke Land skulde ved Fredens Slutning

tjene til Bytte for de Provinser, der vare fratagne den dansk-

norske Stat i forrige Krig. Yar der nogen, der vilde forsoge

paa at rore ved det, som var hændet Gottorperen i Kensborg,

havde han at afvise dem med de Ord, at det var en huslig, mel-

lem Kongen og Hertugen af Gottorp afgjort Sag, der ikke hørte

herhen, og som der ikke paany burde rippes op i. Da den danske

Flaade havde spærret Adgangene for de Tropper, med hvilke Sverig

vilde undsætte Bremen, og da danske Tropper havde deltaget i

Landskabets Erobring, saa skulde han fordre, at Danmark beholdt

et Stykke af svensk Bremen.

Kunde Meyercrone ikke trænge igennem med den Fordring,

at Grænsen imellem Danmark-Norge og Sverig atter skulde være

der, hvor den var forinden Freden paa Brømsebro, saa burde han

i hvert Fald ved sin Dygtighed opnaa, at de Provinser tilbage-

leveredes, der med Billighed kunde forlanges.

Da der skulde mindst to Afsendinger fra hver af de krigs-

førende Stater ved Kongressen, saa skulde Statholder Ahlefeldt

senere sendes til Nimwegen, naar alt foreløbig var ordnet.

Med disse Forskrifter for -Øje væmmes man over den Beskyld-

ning, som Griffenfelds Fjender faa Uger efter kom med, at han

havde begunstiget Sverigs, Frankrigs og Gottorps Interesser.

Griffenfeld bad derfor blot sine strænge Dommere om, at hans

Forskrifter til Meyercrone maatte blive fremlagte, saa vilde man

deri finde den fuldstændigste Retfærdiggørelse, finde, at det var

usandt, naar man beskyldte ham for at have været fransk- og

svensksindet. Han havde netop draget Omsorg for, at Krigen, da den

var begyndt, fortsattes med Kraft. Ene ham skyldte man Wismars

ogGotlands P>obring samt Planen til Skaanes Erobring, der var bleven

udført i 31 aj , hvis han ej var bioven styrtot. Det var hans For-

tjeneste, at Danmark understøttedes kraftig af sine Forbundsfæller,

og at Frankrig viste den store Ligegyldighed imod Sverigs hyppige

Anmodninger, der stadig gik ud paa, at Frankrig baade for Sve-

rigs og Gottorps Skyld skulde erkla^re Danmark Krig. Griflenfeld

var vis j»aa i Felttoget IGTG at tvinge Sverig, og de, der styrtede

ham, varo Danmarks va^rste Fjender.

Meyercrone viste sig værdig til den Tillid, der skænkedes

ham. Den Frygt, man nærede, for at Holln-nderne vilde tra^kke

sig ud af Kam|»en efter at have indiiltret Danmark i Krigen, var

ikke ganske ugnnidcl. 1 .lainiar havde de sluttet et Handels-
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forbund med Sverig, og de havde, tvært imod de med Danmark

sluttede Forbund, uden at træffe nogen Aftale med deres forbundne,

sendt flere af deres ypperste Statsmænd til Nimwegen for paa

egen Haand at træffe Bestemmelser om Fredsbetingelserne. De

yppede Kiv med Kongen, i Anledning af at han havde lagt danske

Tropper i Vinterkvarter i Ostfrisland, uagtet det var sket efter

kejserlig Anvisning. Meyercrone, der strags efter sit Komme til

Haag havde sat sig paa en fortrolig Fod med de hollandske Stats-

mænd Beuning og Haaren, bilagde de opkomne Misforstaaelser og

opfattede de polittiske Forhold med et klart Blik. De danske

Tropper, der stode i Ostfrisland, fik Tilhold om at rømme dette

Landskab, saa snart Felttoget aabnedes. Det var jo noget, der

fulgte af sig selv. Baudissin og hans tilforordnede, Hespen, mod-

toge gennem Griffenfeld Kongens Tak for den koldsindige Maade,

paa hvilken han havde afvist Generalstaternes stormende Begæ-

ringer. Han havde ladet dem forstaa, at det ikke altid er dem,

der skrige højest, som komme videst.

Meyercrone skrev hjem, at den Handelstraktat , Nederlandene

havde sluttet med Sverig, var ved sin Udførelse stødt paa uover-

vindelige Hindringer, saa Griffenfeld i Slutningen af Januar var

paa det rene med, at den kunde regnes til de (lapokryfisko))

Bøger. Han befalede nu, at Meyercrone skulde opsætte sin Kejse

til Mmwegen indtil videre. De nederlandske Sendemænd, der vare

dragne ind i denne By, fik Lov til at vænte i lang Tid paa de

andre krigsførende Magters Sendemænd. Spaniolerne, der skulde

rejse gennem Frankrig, havde skrevet til Paris efter Passer, men,

da Franskmændene forinden Kongressens Aabning og Vaabenstil-

standens Indtrædelse vilde erobre alle Fæstningerne i den sydlige

Del af de spanske Nederlande, kom ((Donnerne» til at vænte i

adskillige Maaneder efter deres Passer. De østerrigske Sendemænd,

der aldrig forhastede sig, væntedes først til Nimwegen langt hen i

Aaret, saa man kunde forudse, at Fuldmagterne forst vilde blive

udvekslede hen paa Efteraaret. Hollænderne opgave derfor Haabet

om Fred i dette Aar og rustede af alle Kræfter.

Just Høg, der var bleven forflyttet fra Haag til Berlin, var

ligeledes sit Kald voksen. Griffenfeld havde forberedt ham paa,

at han paa sin nye Post vilde faa Brug for al sin Snuhed, ti

man fandt aldrig Kurfyrsten, hvor man havde sluppet ham.

I Januar gik denne Fyrste svanger med den Plan at slutte en

særskilt Fred med Sverig paa samme Maade, som Generalstaterne

havde baaret sig ad med Spanien 1647; men, da Sverig ikke var
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villigt til at købe Kurfyrstens Venskab med Afstaaelsen af Pom-

mern, forsikrede han Høg, at, havde det ikke været for Kongen

af Danmarks Skyld, der ene havde taget sig af hans forstyrrede

Sager, saa havde han nu sluttet Fred med Sverig.

Det var altsaa ikke meget paalidelige Forbundsfæller, den dansk-

norske Stat havde; man maatte være forberedt paa, at de begge

kneb ud, lode os i Stikken og sluttede Fred med Sverig og Frankrig,

naar de saa deres Fordel derved. Saa længe Griffenfeld stod for

Styret, var der imidlertid ingen Fare paa Færde. Han vilde for-

staa at skaffe sit Fædreland de Fordele, som de øjeblikkelig gun-

stige Forhold tilbøde os, men hvorledes vilde det gaa, naar Stym-

pere skulde trække Tov med Frederik Vilhelm af Brandenburg

og Vilhelm af Oranien? Høg fik Befaling til at glæde Kurfyrsten

med den Efterretning, at en dansk Flaade ^dlde stikke i Søen

senest i April og afskære Sverig fra enhver Forbindelse med dets

tyske Provinser. End videre skulde han meddele ham, at den

danske Hær vilde gøre Landgang i Skaane, og en norsk Hær

rykke imod Gøteborg. To danske Hærkorpser vilde blive efterladte

i Nordtyskland; det ene skulde anvendes imod Stade, og det andet,

der stod i Mecklenburg, skulde understøtte Kurfyrsten, naar han

forlangte det. Til Gengæld for den Hjælp, Kongen af Danmark

saaledes ydede i dette Aar, og den, som han det forrige Aar havde

ydet til Brandenburgs Befrielse og et stort Stykke af Pommerns

Erobring, haabede han, at Kurfyrsten, naar hele Pommern var

erobret, vilde hjælpe l^^ongen i Skaane, hvis han trængte til Under-

støttelse. Høg skulde anmode Kurfyrsten om, at de samme kur-

fyrstelige Tropper, der havde kæmpet i det svenske Landskab

Bremen i det forrige Aar, atter maatte stode til de danske Af-

delinger, der. gik imod Stade, og stillos under General Baudissins

Befaling. Alt, hvad der vedkom Hertugdømmerne Bremen og

Verden, maatte aftales i Forvejen mollem de brandenburgske og

danske Ministre, saa de talede af én Mund, da man ellers ikke kunde

faa Bugt med de braunschweig-liineburgske Fyrster og Biskoppen

af Miinster. Naar hole Landskabet var erobret, ønskede Kongen

af Danmark kun for sin Part at beholde Stade Told og Distriktet

fra Freiburg til Nien Kirke samt Krudsand for den frie For-

bindolses Skyld mod Oldonbiirg. Do braunschwoig-lunoburgsko

Stater voldt«,' idfil Brydori, og dor liorto ludo (J ri llon folds Moster-

skab til for at bringe dom lil ai arbejde i Danmarks Interesse.

Næppe var (irilfonfidd styrtet, fnr d(^ braunsohwoig-luneburgske

Stater trak sig ud af Forbiindol med Danmark.
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Høgs Meddelelser stemte i høj Grad Kurfyrsten for Krigens

Fortsættelse. Han forstærkede altsaa sin Hær ved store Hverv-

ninger og skrev til Kongen af Danmark, at han haabede, at Gud
vilde velsigne hans Vaabenfærd, saa han i Sommerens Løb kunde

erobre hele Pommern. Griffenfeld takkede Høg, fordi han havde

opflammet Kurfyrstens sunkne Mod, og erindrede ham om, at han

var ved et Hof, der idelig maatte holdes til Ilden, et Hof, hvis

Maade at underhandle paa baade var fordringsfuld, tvetydig og

kilden. Kurfyrsten havde mange Ønsker, og Høg maatte for at

holde sig i hans Gunst besørge hans private Begæringer, snart om
Ansættelse af preussiske Junkere i den danske Hær, snart om
danske Hingste til hans Stutterier. Kurfyrsten vilde have mørke-

brune jyske Hingste. Kurfyrstinden ønskede et Spænd af Moren-

kopper, en anden Gang vilde hun have et Spænd Svedfukser til

daglig Brug. Griff'enfeld lovede, at han skulde sørge for, at Kur-

fyrsten fik Hingstene. Firspændene til Kurfyrstinden skulde ogsaa

blive leverede, skønt han forudsaa, at der vilde blive gjort store

Ophævelser over saadanne Bagateller. Han mindede Høg om at

sende ham en Fortegnelse over Indtægterne af øen Wollin, som

Kurfyrsten havde forlenet ham med.

Ved de dygtige Sendemænd i Wien, Lilliencron og Schrøder,

udvirkede Griff'enfeld, at Kejseren drog de østerrigske befuldmæg-

tigedes Rejse til Nimwegen i Lrangdrag og gav Løfte om kejserlige

Hjælpetropper, hvis man skulde trænge til dem. Da Kejserens

Sendemand i København begærede paa sin Herres Vegne at erfare

Kristian V's Mening, i Anledning af at Frankrig havde anmodet

Kejseren om, at der maatte udnævnes en særlig Sendefærd til Nim-

wegen for at underhandle om Fred i den tyske Kejsers Navn,

hvilket denne af flere Grunde ikke syntes, at han kunde samtykke

i, særlig fordi det vilde tyde paa en utidig og alt for stor Begær

efter Fred, og desuden udelukkede det Hensyn, man skyldte sine

Forbundsfællers Velfærd ; — svarede Griff'enfeld i Kongens Navn den

østerrigske Sendemand, at hans Konge var fuldkommen enig med
Kejseren i hans hejst fornuftige Betænkning. Det var bedst at

blive ved, hvad der var Skik og Brug, saa det ej fik Udseende af,

at det tyske Kige skilte sin Sag fra Kejserens og stræbte efter at

blive nevtral.

Storbrittanien, hvis Handel i de nordiske Have led stort Afbræk

i denne Krig, havde tilkendegivet den danske Sendemand i London,

Markus Gjøe, at det var dets alvorlige Hensigt at formaa de

krigsførende Magter til at slutte en hurtig Fred. Dets Regering

II. 6
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forlangte nojagtig Underretning, om engelske Handelsflaader med
Sikkerhed kunde fare paa Østersøen uden at forulempes i deres

Handel paa Sverig. Griffenfeld sendte denne Forestilling til Jens

Juel, der opholdt sig i Norge, og bad ham meddele sig hans

Tanker og Meninger om dette Spørgsmaal i en udforlig Betænkning.

Dermed hengik lang Tid. Det var ikke første Gang, at Griffenfeld

raadforte sig med Juel, inden han tog en afgørende Beslutning.

Uheldigvis for Storbrittanien var det sunket saa dybt under den

Yellystning, der regerede det, at ingen tog Hensyn til dets ønsker.

I samfulde tre Aar var Kongressen samlet i Nimwegen, inden det

blev til Alvor med Fredsunderhandlingerne.

Trods de Uheld, der havde ramt Frankrig i de foregaaende

Aar, havde det endnu stor Overvægt over sine Fjender, af hvilke

østerrig og Tyskland endnu vare svækkede efter Trediveaarskrigen og

ved Tyrkernes idelige Indfald. Spanien var hensygnet efter Kampen
med Nederlandene. Det sidstnævnte Land var det eneste, der gav

Forbundet imod Frankrig Kraft; men Frankrig havde endnu ikke

opgivet Haabet om at kue de frie Nederlændere. Da Krigens

Fortsættelse altsaa var en afgjort Sag, og Griffenfeld havde faaet

Vished for, at Forbundsfællerne i det mindste ikke vilde svigte i dette

Aar, traf han alle Anstalter til at begynde Felttoget baade til

Søs og til Lands med saa overlegne Stridskræfter, at et lykkeligt

Udfald kunde væntes. Han betroede sine Venner, at han havde

det sikre Haab, at det vilde falde i Kong Kristians Lod at skaffe

de Provinser tilbage, som vare tabte i de sidste treti Aar.

Til Overfeltmarskal udnævntes ved Aarets Begyndelse i Hans

Schacks Sted, der var bunden til Sygelejet, den dygtige General,

Hertug Johan Adolf af Ploen, der i Felttogene 1674 og 75 med

saa megen Hæder havde ført de braunschweig-liineburgske Tropper

imod Franskmæ^ndene; og, da Schack døde den 27. Februar 1676,

udnævntes Hertugen af Ploen tillige til Præsident i Krigskollegiet.

Der findes ingensteds Spor til, at Griffenfeld anede, at han havde

noget udestaaendc med Hertug Johan af Ploen, end mindre nogen Idé

om, at Ploen var hans Dødsfjende, og at hans Velmagtsdage vare

talte, da Ploen udnævntes til Overfeltmarskal. I sine Breve til

Høg, Mey(ircrono og til Broderen Avgust af Ploen, der var Guvernør

i Magdeburg, fortæller Griffenfeld meget kort, at Kongen har ud-

nævnt Hertugen af Ploen til Ovc^feltmarskal. Til Gyldenløvo

skriver han den 21. Januar: Hertug Johan Adolf er bleven Ovef-

felimarskal, da Schack ej er i Stand til at forlade sit Sovekammer.
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Hertugen er en kæk Mand, hvis Erfaring og Dygtighed ere lige saa

store som hans Mod.

Det er sikkert, at Griffenfelds Fjender medvirkede til Ploens

Udnævnelse; de fandt i ham et brugeligt Redskab til at beherske

Kongen og styrte Griffenfeld. Naar han havde udført det Ærinde,

skulde han kastes bort, ti hans myndige, pirrelige Væsen behagede

ingenlunde Hofmæ^ndene. Der var mange foruden Johan af Ploen,

der havde attraaet Overgeneralsposten. Der var dennes Broder,

Hertug Avgust, Kommandant i Magdeburg; Prins Frederik af

Homburg, der havde mistet et Ben i svensk Krigstjeneste ved

Kobenhavns Belejring, og hvem Brandenburgerne kunde takke

for Sejren ved Fehrbellin; endelig var der de danske Generaler

Gyldenløve, Weyher og Karl Arenstorf. Johan Adolf fik Posten,

og Griffenfeld havde ingen Anledning til at gjøre Indvendinger,

da han skattede Hertugens ubestridelige Talent som Feltherre og

Organisator. Baade østerrig og Nederlandene havde tilbudt ham
at fore deres Hære, og østerrig havde tidligere ved Griffenfelds

Bestræbelser udnævnt ham til Feltmarskal og skænket liam et

smukt Kyradserregiment.

Generaladmiralen Kort Adelaer var død den 5. November 1675.

Rigsadmiralen Henrik Bjelke var gammel og havde længe ophørt

med at gaa til Søs. Efter Adelaers Død henvendte den danske

Regering sig til Nederlandene og hvervede en af deres berømteste

Admiraler, Kornelis Martenzoon Tromp, til Fører for den danske

Flaade. Om Niels Juels Udnævnelse til Overadmiral var der den Gang

slet ikke Tale. Det var først efter Tromps Ansættelse, at Juel

optraadte som selvstændig Admiral. Men Erobringen af Gotland

og de mange Sejre, han vandt 1676 og 77, viste rigtig nok snart

baade Regering og Folk, at de ej havde behøvet at ty til Holland

for at faa en Admiral. Af nedenstaaende Brev fra Griffenfeld til

de to danske Sendemænd i Haag, Meyercrone og Klingenberg, ser

man, at det var efter omhyggelige Forhandlinger imellem den

danske Regerings Sendemænd og Admiral Tromp , at dennes Ind-

kaldelse skete. "Af eders Breve af 6. og 13. Februar ser jeg med
Glæde, at I have indledet Underhandlinger med Tromp om at

træde i dansk Krigstjeneste, og jeg takker eder, fordi I have tænkt

paa Kongens Pung. Imidlertid vil Hans Majestæt dog tilstaa ham
den Løn, han forlanger, tillige med Bordpenge og de Prispenge, han

gør Fordring paa, forudsat, at han forpligter sig til for bestandig

at gaa i Kongens Tjeneste. Hans Majestæt er heller ikke uvillig

til i Fredstid at give ham nogle Maaneders aarlig Orlov, som han
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kan tilbringe i Holland. Mon Hovedpunktet bliver, at han træder

fuldstændig i Hans Majestæts Tjeneste, og ikke blot for et eller

to Felttog; ti det er under Hans Majestæts Værdighed at betro

sin Flaade og give Generaladmirals Karakter til en Officer, der ej

fuldstændig afhænger af ham». Tromp var den Gang næst Ruyter

den ber£imteste Admiral i Evropa. Han var Prinsen af Oraniens

Ven og fortrolige og yndet af hele det herskende Parti i Holland.

Ved hans Bistand haabede Griifenfeld at faa bedre Haand i Hanke

med Generalstaterne.

Den 26. Januar 1676 forelagde Griifenfeld efter Kongens

Befaling Krigskollegiet folgende Poster til Overvejelse.

1. Om Sverig i Aar kunde tilføjes størst Skade til Lands eller

til Vands; om den største Vægt derfor skulde lægges paa

Flaaden eller paa Hæren; og om man burde gaa offensiv eller

defensiv tilværks.

2. Dersom det største Foretagende skulde ske med Landhæren,

hvor man da kunde vænte at udføre Stødet med det største

mijige Haab om en sikker Vinding. Om det burde foretages

fra Holstein imod Sverigs tyske Provinser, eller

fra Norge ind i Hj ærtet af Sverig, eller

fra Sverig imod Skaane, eller

fra alle tre Steder paa én Gang, og da med hvilken Styrke paa

hvert Sted.

3. I Fald der skal gøres Landgang i Skaane, hvilke Forberedelser

der da burde gøres. Troppernes Tal, som skal anvendes hertil.

Førselsskibenes Tal, med hvad videre der behøves til Togets

Udførelse.

4. Om og hvorledes Forbindelsen kunde vedligeholdes med den

norske Hær.

5. Hvilke Tog Flaaden i Aar skal udføre til Felttogets lykkelige

Udfald.

Krigskollogiets Betænkning skulde forfattes skriftlig og hur-

tigst muligt. Skulde et eller andet af Medlemmerne have en fra

de øvrige afvigende Mening, saa skulde han ligeledes indgive den

skriftlig og frit ytre sin Mening. Ingen burde liindres i at sige

med Troskab det bedste, han vidste. Overfeltmarskallen skulde

foreholder alle Sagens Vigtighed og indpræntir dom at bevare den

s træn ges te Tavshed, ti den er Sja^len i alle Anslag, om
hvad der bør udfores.

Alh' Kon<('j)l<'rii(' lil FcHlogsidaMen og Uustningernc 1676

cre Hkreviic iin-d (irillcnlclds egen Haand. jMed Klarbcd forelægger
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han Krigskollcgiet og Admiralitetet de Planer, de have at vælge

mellem, og hvad man bør overveje, hvis Krigen skal skaffe gode

Frugter. Krigskollegiets Medlemmer vare: den nylig udnævnte

Overfeltmarskal Hertugen af Ploen (da den gamle Hans Schack

paa Grund af Sygdom ej kunde møde), Kigsmarsken Joakim Kristof

Kørbitz, Overstatholdcren Jørgen Bjelke, Generalkrigskommissæren

Otto Pogwisch, Generalerne Niels Rosenkrantz og Frederik Arens-

torff, Borgmester Jørgen Fog og Sekretær i Krigskollcgiet Henning

Meyer.

Allerede den 30. Januar besvarede Kollegiet den ovenanførte

Skrivelse saaledes:

1. Eftersom intet kan tænkes udført, inden Flaaden er rustet,

bør dennes Tiltakling ske hurtigst muligt. Baade Flaadens

og Hærens Styrke bør øges i saa høj en Grad, som Midlerne

tillade det. Krigskollcgiet er af den Formening, at den største

Skade i Aar kan tilføjes Sverig til Lands.

2. Hovedforctagendct bør ske med Landhæren imod Skaane.

Hvis de allierede begære Hjælp imod Sverigs tyske Provinser,

kan der overlades dem 2000 Fodfolk, 1000 Dragoner og 500

Ryttere under General Baudissin. jDet er ikke tilraadcligt at

sende noget af den i Danmark staaende Hær til Norge, paa

Grund af Vanskelighederne med Forplejningen i dette Rige.

Norge maa støtte det skaanske Tog ved at rykke ind i Sverig

med sin egen Hær. Til at bryde frem med Angrebshære

baade fra Norge, Sjæland og Holsten havde vi ikke Folk nok.

Alene imod Skaane krævedes der 15,000 Mand.

3. Om alt, hvad der behøvedes til det skaanske Tog, vilde Genc-

ralitetet forhandle med General -Krigskommissariatct, der

skulde ordne alt vedkommende Rekrutcringen , Artilleriets og

Magasinernes Indretning, Forplejningen og Lønningen.

4. Saa snart man fra Sjæland gjorde Landgang i Skaane, skulde

den norske Hær gaa over den svenske Grænse. Forbindelsen

imellem de to Hære skulde vedligeholdes ved hurtige Sejlere

og Spioner.

5. Flaaden skal snarest muligt begive sig ud i Østersøen og

kun efterlade de fornødne Skibe til at dække Hærens Over-

førelse til Skaane og til at blokere Gøteborg. Kunde kun

30 Krigsskibe blive rustede, formente Kollegieherrerne , at

Sverig ikke vilde vove noget Slag, da de fleste af dets tyske

Havne vare spærrede, og dets Flaade altsaa i Tilfælde af

Uheld maatte ty enten til Kalmar Sund eller til Stockholms
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Skærgaard. — Ved at udsende smaa Fregatter og Kapere kunde

man gere Farten usikker og forhale Flaadens Rustning.

At lade Flaaden foretage en Landgang paa Gotland fandt

Kollegiets fuldstændige Bifald. Oens Besættelse vilde være af

stor Vigtighed : Flaaden kunde da ligge for Anker, proviantere

sig og hindre Tilførsel til Sverig.

Kollegiets Indstillinger sattes ufortovet i Værk. Den 17. Februar

tog Kongen følgende Beslutning i Gehejmeraadet. Flaaden rustes

med største II, saa at i det mindste 16 Linieskibe ere klare til at

stikke i Soen inden fjorten Dage. Med denne Flaade, paa hvilken

der indskibes 2000 Fodfolk, forsøger Niels Juel at bemægtige sig

Gotland. Hvis Foretagendet lykkes, bliver han liggende ved Oen,

afskærer Tilførslen til Stockholm og hindrer den svenske Flaade i

at løbe ud.

I samme Møde besluttedes, at der skulde samles en Hær paa

15,000 Mand ved København, og alt gøres klart til at overføre den

til Skaane.

For at holde Strømmene rene for Kapere og holde Farten fri

imellem Rigerne skulde der krydse fire Orlogsskibe imellem Jyl-

land og Norge. En Flaade paa alle norske Defensionsskibe skulde

blokere Gøteborg.

Foruden de tretten Skibe, Hollænderne havde lovet at lade

støde til den danske Flaade, skulde Meyercrone udvirke, at de

endnu sendte nogle Skibe, der kunde forstærke Blokade-Eskadren

i Gøteborgs Skærgaard. Han skulde begrunde dette Forlangende

med, at Generalstaterne dertil kunde anvende de seks Skibe, som

de havde lovet Hertugerne af Braunschweig-Liineburg til Fæstningen

Stades Belejring. Denne Fæstning vilde næmlig hurtigst falde,

naar den svenske Flaade, der skulde bringe Undsætning, blev ind-

stængt i Gøtaelv.

Statholder Gyldenløvc, der hele denne Vinter opholdt sig i

Norge, fik ved en hurtigsejlcnde Fregat Meddelelse om de Fore-

tagender, der skulde udføres. Til den norske Hærs Forsyning

sendtes der Korn fra Danmark og Krigsfornødenheder fra Holland.

Alt, hvad der vedkom Felttogets Begyndelse, ordnedes altsaa i

Geh<'jnieraadeis Mode den 17. Februar. Forberedelserne til Got-

lands Erobring og Landgaiio(>n i Skaane dreves med en saadan

Kraft, at Flaaden var sejlklar midt i Marts og Hæren paa Krigsfod

midt i April.

Om det Liv og deji Hurtighed, hvormed Griflenfeld forstod at
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bringe Kustningerne til at skride fremad, ville vi anføre nogle

enkelte Træk.

Den 1. Januar 1676 erholdt elleve Kegimentschefer af Fod-

folket, hvis Afdelinger skulde anvendes ved det allerede den Gang

paatænkte Felttog i Skaane, Befaling til at være marchefærdige

d. 1. April. Befalingen, der udstedtes i det danske Kanselli, udgik

i følgende fyndige Kansellistil til hver af de elleve Regiments-

chefer: Den 1. April skal Regimenterne være marchefærdige, hvert

med otte Kompagnier paa hundrede Mand, og hver Oberst erholder

herved tusind Rdr. til at hverve de manglende Nummere. « Skulde

disse Penge ikke forslaa«, hedder det i Skrivelsen, «saa skal efter

Sagens Beskaffenhed strags skikkes flere Penge ; men Obersten kan

ogsaa forskyde noget, hvilken Nidkærhed og Iver for vor Tjeneste

vi kongelig og vel senere ville erstatte ham med al vor kongelige

Naade, og de forsømmelige og nachlåssige derimod med deres

Regimenters Understikkelse anse.« Det satte Liv i Regiments-

cheferne. Da ingen ønskede at faa sin Afdeling opløst og dermed

se sin Stilling og Formue ødelagt, varede det ikke længe, inden

Krigsstyrken var tilvejebragt. Alle utjenstdygtige fjærnedes, og

Johan Adolf af Ploen, der fik Anførslen over denne Hær, som var

samlet ved hans og Griffenfelds Omsorg, erklærede, at han aldrig havde

skuet en stoltere Hær. Der var slet ingen Vakancer, og den havde

i Juni 1676, kort forinden Indskibningen til Skaane, i alt 21 syge

i en Hær paa 16,000 Mand, vistnok et enestaaende Særsyn i Krigs-

historien. Men det forstaar sig, med Griffenfeld og Ploen faldt

ogsaa Hæren sammen. Under deres usle Efterfølgere var der altid

paa Grund af slet Forsyning og Brist paa kraftig Styrelse langt

flere syge end sunde i Hæren.

Den 29. Februar 1676 underrettede Griffenfeld i en Skrivelse,

der undertegnedes af Kongen, Statholderen i Norge, Grev Gylden-

løve, og dennes tilforordnede. Baron Jens Juel, om, at Fjendens

Hensigter og den lagte Felttogsplan nødvendiggjorde, at Norge

maatte hjælpe sig med sine egne Kræfter. Den norske Hær maatte

være rede til Indfald i Sverig i April, paa hvilken Tid Kongen
vilde føre sin Hær over til Skaane. Af Skrivelsen frcmgaar, at

Griffenfeld ikke nærede nogen Tillid til Gyldenløves Planer.

»Eftersom vi, det første Aarstiden tillader det, \ille udføre et

Foretagende med vor Flaade i -Ostersøen; og der gaar det Rygte,

at Svensken agter sig i Søen med en betydelig Flaade, som de

selv udbrede, skal blive paa 60 Skibe; saa kan vi ikke dele vor

Flaade, men tvinges til at sende den saa stærk som muligt ind i



88 Tidsrummet fra 1. Januar til 11. Marts 1676.

Ostersoen. Vi tilskreve eder derfor med Posten og sende eder nu

for Sikkerheds Skyld en Genpart, at I strags lade udruste otte af

de bedste Defensionsskibe til at krydse for Gøteborg og til at

iagttage, hvad der kræves for Norges Sikkerhed. Hvad det begærte

Kytteri vedkommer, da tilstæde hverk*en Vanskelighederne ved

Overfarten eller vort eget øjemeds Nødvendighed, at saadant kan

ske. Desuden mener man her, at deroppe kan der formedelst

Landets Beskaffenhed kun drages liden Nytte af Rytteri. Vi ville

være betænkte paa at sende eder noget Fodfolk derop, naar vi

ere komne paa det rene med, hvor meget Folk vore allierede

begære, og derefter have gjort Overslag, hvad vi kan undvære.

Ni tusinde Tonder Korn, halvt Rug og halvt Byg, vorder eder til-

stillet i disse Dage. Vor overordentlige Sendemand i Haag, Hen-

ning Meyercrone, indkøber til eder 15,000 Alen Klæde, 5000 Par

Sko, 8000 Par Strømper, 2000 Piker, 5000 Kaarder med Livremme,

500 Karabiner med Remme, 500 Par Pistoler og 500 Sadeler med
øvrige Hestetøj til Militsens Fornødenhed, hvorom I med ham
korresponderer. Ellers er det vor Dessein at udføre vort fornemste

Foretagende i dette Aar i Skaane og begynde dermed i April,

hvorom vor Overfeltmarskal, Fyrsten af Ploen, paa vore Vegne giver

dig omstændeligere Efterretning. Vi saa derfor gærne, at deroppe

blev gjort Anstalt, at du, vor Statholder, med et Korps paa syv

tusinde Mand, hvor, naar og paa hvad Maade det efter afholdt

Raadslagning dig bekvemmest synes, gjorde Fjenden Afbræk, eller

i det ringeste søgte at bringe saa meget tilveje, at Fjenden dog

maatte tage Hensyn til dig og sætte en Del af sin Styrke imod

dig og derved lette vort Angreb paa Skaane. Saasom vi vide, at,

naar en Diversion i saa Maade skal ske, bør Anstalterne staa i

Forhold til Midlerne, og, har Generalen ikke fuldt Kendskab til

disse, saa- fatter han vidtløftigere Planer, end der kan udføres,

eller og en god Lejlighed forsømmes, — saa ville vi (som dog

Overinspektionen over Kommissariatet Statholderen som Statholder

tilkommer), at. du. Baron Juel, vor Statholder altid vel underretter

om Krigsfonden og Midlernes Beskalfenhed, og du, vor Statholder,

bemæhlte Baron Juel i il alle forefaldende Raadslagninger medkalder,

og i saa Maade den ene ra!kk(?r den anden Haanden til vor Tje-

nestes Fornødenhod. Og derfor, naar Lejligheden tillader, at I

tilsaniiJicn ere, J da eders Relationer til os med hverandre begge

underskrive, hvorved da os den Kedsomhed betages, at læse to

Gange én Ting, og eder cleji Umag spares, om én Ting at forfatte

tvende Beretninger. For al 'i'ing ville vi, at I Ira-lle de bedste
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Foranstaltninger deroppe, som det er muligt, som vi og hernede

i lige Maade agte at gøre; at vi fra eder og I fra os en Gang om
Ugen om al Ting, hvad forefalder, kimde have fuldkommen Kend-

skab... Hafn. d. 29. Febr. 1676.

Alle vore allierede haabede, at den dansk -norske Stat som

tidligere vilde drage Kastanierne ud af Ilden for dem; men deraf

blev der intet, saa længe Griffenfeld var Kigskansler. Først da han

var stødt til Side, trak dens allierede sig ud af Krigen, efterhaanden

som de saa deres Fordele sikrede eller deres Lande truede, uden

at tage mindste Hensyn til Danmark, der tilsidst ene maatte

trække Læsset og gik ud af Krigen med tomme Hænder.

Kurfyrsten af Brandenburgs Sendemænd, Brodrene Brandt,

tryglede Kongen om at begynde Felttoget i Pommern og hjælpe

deres Herre med Erobringen af dette Landskab og øen Kiigen,

saa vilde Kurfyrsten gærne senere hjælpe Kongen med at udføre

hans Planer. Men Griffenfeld forestillede Kongen, at man maatte

blive fast ved de engang tagne Beslutninger og betyde Kurfyrsten,

at det var ingen ringe Styrke, der efterlodes til hans Hjælp i

Tyskland. Hvis man førte Krigen for Brandenburgs Interesser

isteden for sine egne, saa vilde de allierede slutte Fred, naar de

havde faaet, hvad de attraaede, og man kunde skyde en hvid

Pind efter Kurfyrstens Hjælp. Dette Afslag smagte ikke Kur-

fyrsten, og han, der selv aldrig gik den lige Vej, talte med Bitterhed

om Griffenfelds indviklede^) Veje.

Ligeledes fraraadede Kansleren sin Konge at give efter for

Brandenburgs, østerrigs og Spaniens Anmodninger om at erklære

Frankrig Krig, da det var af største Vigtighed, at han ikke, naar

der sluttedes Fred med Sverig, tillige var i Krig med Frankrig,

saa at dette Kige kunde tiltrodse sig Eet til at diktere Freds-

betingelserne. Efter hans vise Kaad forlangte den danske Regering

af sine allierede, som en nødvendig Betingelse for at kunne erklære

Frankrig Krig, en saa stor Forøgelse af Penge, Hjælpetropper og

Toldrettigheder, at de foreløbig holdt inde med deres Anmodninger.

Griffenfeld vedblev med Held at holde Frankrig hen med Forsikringer

om, at det vilde erfare Kongen af Danmarks hengivne Sindelag for den

franske Krone paa Kongressen i Nimwegen. For ydermere at bevæge

Frankrig til ikke at gøre Begyndelsen og erklære den dansk-norske

Stat Krig, forestillede Griffenfeld gennem Terlon Frankrigs Uden-

rigsminister, at Kongen af Frankrig i nærværende øjeblik ikke

') gewundone Wege.
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var i Stand til at gøre Kongen af Danmark Fortræd; hvor-

imod denne med største Lethed kunde rejse saa mange Tropper,

han vilde, i sine tyske Besiddelser og understotte sine Forbunds-

fæller med 20,000 Mand ved Khinen, hvilket disse forlangte;

men at hans Herre ikke vilde høre noget om at gaa imod

Frankrig. Havde han kunnet undgaa det, vilde han heller ikke

have optraadt fjendtlig imod Sverig; men dette Kige havde ikke

villet finde sig i den danske Konges Forlig med Hertugen af

Gottorp, og Forholdene vare desuden saa gunstige, da der tilbød sig

en saa god Lejlighed til at faa noget af sit eget tilbage, at man
ej havde kunnet forsvare at lade denne slippe af Hænde. Endelig

gjorde Griffenfeld og hans Medhjælpere, Ahlefeldt og Meyercrone,

de franske Ministre opmærksomme paa, at det kun var en saare

ubetydelig Sum, Frankrig havde tilbudt Kongen af Danmark for

at sidde stille, og den bødes tilmed da det var for silde. Ganske

anderledes store Summer ødslede Frankrig paa Sverig. Det var

ikke Franskmændenes Skyld, at den Hær, Sverig stod med i Tysk-

land, var saa ringe. Kongen af Danmark var langtfra ligegyldig

for Kongen af Frankrigs Interesser, og, naar man om kort Tid

havde formaaet Sverig til at slutte Fred, saa var man villig til i

Forening med Sverig at indgaa et Forbund med Frankrig, der

vilde blive til fælles Fordel, da den dansk -norske Stat nu var i

en stærkere og kraftigere Tilstand end i fordums Tid.

Sverig fordrede ikke med Urette, at dets Forbundsfælle, Ludvig

den fjortende, der havde indviklet det i Krigen, skulde erklære

den dansk -norske Stat Krig og bidrage sit til at ødelægge dens

Handel, og til at Hertugen af Gottorp atter indsattes i de ham af

Frankrig sikrede Kettigheder; men Griffenfclds Forestillinger imod

Foretagelsen af dette Skridt sejrede. Hertil bidrog meget, at den

franske Sendemand i Stockholm, Feuquiéres, var af samme Mening

som den danske Kansler. Han anfører alle de Grunde, der tale

for og imod Krigserklæringen, og slutter med, at der er overvejende

Grunde, der tale for, at Frankrig ikke bør erklære den dansk-

norske Stat Krig, og at det gør Sverig langt bedre Tjeneste, saa

længe Krigen imellem Frankrig og Danmark ikke er aabenbar.

Kong Ludvig ])illigede sin Sendemands Udtalelser og overlod til

ham at dulme den svenske Konges Vrede og Utaalmodighed, som

ban i øvrigt havde let ved at forstaa. Feuquiéres skulde forsikre

(U'U svenske Regering om , at hans Konge m(Ml Varme omfattede

Svcrigs Vel, men det maatte overlades til ham, at vænte med at

erklære den dansk-norske Stat Krig, til der frembød sig en gunstig
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Lejlighed, hvor man var i Stand til at hibringe den et føleligt Tab.

For at formilde Afslaget tilstillede Ludvig den fjortende Sverig

et Forskud paa 100,000 Rdr. af de maanedlige Subsidier. Kong
Lud^dg skrev til Feuquiéres, at han ikke havde tilstillet den svenske

Sendemand i Versailles disse Penge, da denne gærne først tog sin

Part, og Kongen vilde , at Pengene ene skulde anvendes til Rust-

ninger. De anvistes til Udbetaling i Hamburg. Uheldigvis faldt

baade Brevet og en Genpart af samme i de danske Krydseres

Hænder. De afleverede dem til GrifFenfeld, der med sin Konges

Samtykke tilbageholdt dem, og Svenskerne fik foreløbig ingen

Underretning om, at der laa Penge til dem i Hamburg. Kurfyrsten

af Brandenburg, der underrettedes om alt, hvad der vedkom Krigen,

var ikke sen med at tilbyde sin Hjælp, for at Pengene kunde

blive opsnappede, naar de bragtes ud af Hamburg.

Hannover, der var blevet tvunget af Danmark til at holde sig

nevtralt, vilde gærne paany gaa paa Parti med Sverig og Frankrig,

hvis det sidstnævnte Rige vilde understøtte det med sine Hære og

sin Pung, og hvis Sverig vilde aftræde Stade, der truedes af Dan-

skerne, til Hannover. Kong Ludvig forlangte, mærkeligt nok, at

erfare Sverigs Mening om dette forkastelige Forslag. Det tjente

ikke til at gavne Sverigs Anseelse i Tyskland ; og Genoprettelsen

af Sverigs Overlegenhed i de tyske Sager var jo Hovedmaalet for

Frankrigs Forbund med Sverig; ti, var det afmægtigs i Tyskland,

saa havde Franskmændene ingen Fordel af deres Forbindelse med
Sverig, der jo vilde tynge dem som en Byrde, naar Freden skulde

sluttes. Men der var langt til, at de svenske Vaaben atter kunde

optræde med Overlegenhed i Tyskland. Feuquiéres skrev til sin

Konge, at han forgæves havde raadet Karl den ellevte til at give

Afkald paa de store Foretagender, der blot slugte umaadelige

Summer, uden at der udrettedes det mindste, og anførte som

Eksempel den mægtige Flaades elendige Færd i det sidst forløbne

Felttog. Han foreslog smaa, men sikre Slag, og haabede med
Tiden at vinde Kongen for sin Mening. Endnu udkastede den

svenske Konge store Planer, og Hoffolkene fik ham af lutter -Øjen-

tjeneri til at forstørre dem, skønt de vidste, at han hverken besad

Overblik eller Forstand til at gennemføre dem. Nye Uheld lode

sig derfor forudse, inden han kunde trænge igennem med sine

rigtige Anskuelser. Rigsfeltherren Wrangel og Rigsadmiralen Sten-

bock vare afsatte, og de skulde tillige med Rigskansleren de la Gardie

sættes under Tiltale for de Fejl, der vare begaaede i Felttoget
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1675. Endelig fortalte Feuqiiiéres, at Karl d. ellevte nu regerede

ganske uafhængig af sit Rigsraad.

Det glædede Ludvig den fjortende, hvis Valgsprog jo var:

«Jeg er Staten », at Karl den ellevte havde brudt med sit Senat,

og han udtalte sin levende Tilfredshed med, at den svenske Konge
regerede uindskrænket ved Hjælp af to Sekretærer. Derimod bil-

ligede Kong Ludvig ikke, at Feuquiéres raadede Kong Karl til

smaa Foretagender. Han vilde, at Sverig skulde sende en stor

Hær over Osters£)en for at sysselsætte Kurfyrsten af Brandenburg.

Feuquiéres mente, at det var Galmandsværk at tænke paa at

sende en Hær over Østersøen, stærk nok til at holde sig i aaben

Hark imod den kurfyrstelige, af danske og kejserlige Hjælpetropper

forstærkede Hær, og samtidig have tilstrækkelig Magt til at be-

sætte Fæstningerne i Skaane og til at holde en Flaade i Søen til

Havenes og Kysternes Beskyttelse.

Mere Bryderi end baade den indenlandske Styrelse, Rust-

ningerne og de indviklede Forhold til alle de mange evropæiske

Magter voldte det undertvungne Holstein-Gottorp den store Rigs-

kansler. I denne Sag maatte han regne med Kongens urolige

Mistænksomhed, og for ej selv at falde i Ugunst sige nej til enhver

som helst nok saa lille Bøn fra Hertugen og hans Raader, selv om
Bønnerne frembåres af Kongens egen Slægt. Kongen frygtede for,

at Hertugen vilde hævne sig, og forlangte ham yderligere knækket.

I Efteraaret og Vinteren 1675—76 havde Hertugens Hjælpere

udgivet flere Smaaskrifter i Udlandet, særlig i London, i hvilke

Kongens Fremfærd imod det holstein -gottorpske Hus maledes i de

sorteste Farver. Disse Naalestik tirrede Kongen, og han syntes,

det var langtfra nok, at Griffenfeld forlangte af Hertugen, at han

skulde fralægge sig enhver Delagtighed i disse Skrifters Fremkomst.

Deraf benyttede Griffenfelds Fjender sig og forebragte ad Bag-

trappe- og Skørtevojen Kongen, at Griffenfeld stod i skjult For-

bindelse med Hertug(!ns snedige Raadgiver Kielmann og smoddede

Flaner imod Kongens Sikkerhcid. Uagtet Monarken havde daglige

Beviser paa den Omhu og Fasthed, hvormed Griffenfeld vaagede

over, at Hertugen og hans Regeringspræsident ikke unddroge sig

nogen som helst af de indgaaede Forpligtelser, og holdt den sidst-

nævnte under det strængcstf^ Opsyn, saa liildedes dog K(>ngen i

don Tro, stik iiriod Virkeligheden, at Griffenfeld var vundcMi af

Hertugen. — Allerede; i Januar 1675 skriver don (»verordentlige

svenske Sendemand, Grev Nils Hrahe, til sin Konge: »liigskansleren

lod sig skæmtevis fornneike med dvn oemportements han er
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underkastet i den holstenske Sag». Brahe nærede den Anskuelse,

at Baron Jens Juel var en af de værste til at hidse Kongen imod

Hertugen af Gottorp.

Strags efter Rcnsborg-Forliget havde den ældre Kielmann ud-

stedt en skriftlig Erklæring, i hvilken han under sin Æres og

Formues Tab lovede at blive i Byen Slesvig og ikke foretage sig

noget ad skriftlig eller mundtlig Vej, der kunde være den danske

Konge til Skade. Herved opnaaede man at faa Haand i Hanke

med denne farlige Fjende, der nu maatte være meget forsigtig, da

han kunde være vis paa, at han vilde blive dømt som Lands-

forræder, og at hans Godser vilde blive inddragne, saa snart det

opdagedes, at han foretog sig noget fjendtligt Skridt. Allerede

paa et langt tidligere Tidspunkt var Kielmann kendt som Dan-

marks hadefulde Modstander. I ITlykkesaarene 1657 til 60 færdedes

han i Karl Gustafs Lejr og optraadte ved Freds-Underhandlingerne

i Roskilde med pralende Hovmod og Foragt imod de danske Under-

handlere. Han truede dem med Forhandlingernes bratte Brud,

hvis de ikke i Løbet af fire og tyve Timer skaffede Kongens Sam-

tykke tilveje til Hertugens Suverænitet over den gottorpske Del

af Hertugdømmet Slesvig. Senere var det ham, der stadig pustede

til Hertugens fjendtlige Sindelag imod Danmark og hindrede ethvert

fredeligt Samarbejde imellem de to fyrstelige Svogre. Det Baand,

der nu var lagt paa hans personlige Frihed, gnavede ham stærkt,

og hele hans Tragtende gik ud paa at faa Lov til at bosætte sig i

Hamburg, hvor han var Klosterprovst og var udenfor den danske

Regerings Klør. I denne Hensigt søgte han at vinde Griffenfeld

for sig. Kort efter Rensborg-Forliget skrev han til Rigskansleren,

at der gik det Rygte, at Kongen atter vilde komme til Hertug-

dømmerne. Han stillede derfor hele sin Magt og Lidflydelse til

Kongens Tjeneste, blot for at faa Lejlighed til at give Beviser paa

sin undersaatlige Troskab. Da Kongen i Avgust 1675 kom med
Griffenfeld til Rensborg, skrev han atter til sidstnævnte og takkede

for den Ære, Rigskansleren havde bevist ham under det forrige

Ophold i Rensborg (da han tvang ham til at indgaa det bekendte

Forlig). Med Brevet fulgte en Ring til 2000 Rdr. Værdi, og paa

hans Foranstaltning tilstillede Hamburgs Senat Griffenfeld en An-

visning paa 10,000 Rdr. Griffenfeld fremlagde baade Brevet, An-

visningen og Ringen for Kongen, og ytrede, at Hans Majestæt

burde lade Ringen opbevare i Statsarkivet , som et Bevis paa,

at det var med Hertugens Regeringspræsidents gode Villie, at

Rensborgforliget var kommet i Stand. Da Kielmann mærkede, at
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hans Foræringer ikke frugtede det mindste, fik han Hertugens

Gemalinde, Frederika Amalia, der var Kongens Søster, til at hen-

vende sig med et Bonskrift til Griffenfeld, om det maatte blive

hendes gamle trofaste Tjener Kielmann tilladt af Helbredshensyn

at rejse til Hamburg. Rigskansleren svarede, at han havde forelagt

hendes Andragende for Kongen, men Statshensyn havde ikke til-

ladt ham at anbefale det. I Vinteren 1675 til 76 sendte den

gamle Kielmann den ene Ansøgning efter den anden til Griffenfeld

om Rejse-Tilladelse, men der toges intet Hensyn til dem, da man
havde ham stærkt mistænkt for ikke at være fremmed for de ano-

nyme Flyveskrifter om Rensborgforliget, der trykkedes i Udlandet,

og i hvilke Kongens Adfærd mod Hertugen stilledes i det fuleste

Skær. Griffenfeld, der gennemskuede sin listige Modpart, svarede

ham paa hans Ansøgninger, at han skulde formaa Hertugen til

frivillig at tilbyde Kongen et Laan paa 300,000 Rdr. til Hjælp ved

Rustningerne imod Sverig; det vilde stemme Kongen blidere imod

hans Person. Kielmann, som det blot var om at gøre at slippe ud

af Fælden, svarede, at han vilde gøre sit bedste hos Hertugen.

Han lykønskede Rigskansleren ved Aarsskiftet og lovede, at han

aldrig vilde foretage sig noget fjendtligt imod Danmark. Det

vilde han bekræfte med tusinde Eder eller med lige saa mange

Reverser, udstedte med egen Haand; ti han vilde sandelig holde

sit Ord ubrødelig og samvittighedsfuldt. Naar han fik Tilladelse

til at bo i Hamburg, vilde han ikke bestille andet, end at læse

over paa disse sine Reverser. Griffenfeld, der vidste, at Kielmann

i Hja'rtet hadede Kongen af Danmark som sin Undertrykker, og

at han snart atter vilde give efter for Lysten til at øve Rænker,

besvarede slet ikke disse Tilbud. Han foreslog tvært imod sin

Konge at betage Hertugen og hans Raader ethvert Middel til at

volde Skade.

I Gehcjmeraadets Møde den 10. Februar 1676 besluttedes, at

Tønnings Volde og Skanserne i Stabelholm skulde jævnes med

Jorden, og at alle derværende Krigsgenstandc skulde bringes til

liensborg. Griffenfeld begrundede Nødvendigheden af denne For-

holdsregels ufortovede Udførelse med, at nu kunde man gøre det;

mon Tidsforlioldene kunden forandre sig; ingen kunde forudsige,

oiij man ej omsider bh^v tvungen lil at udlevere Fæstningen Tøn-

ning; og, fik saa Hertugen Hyen tilbage, saa havde han intet mere

ut kraive. Ingen kunde beva.'ge Kongen til at oj)før(^ Voldene igen,

og selv fik vol Hertugen at lade dem ligge. Man berøvede ham

derved ethv<Tt Haab om igen ved Sverigs Hj:»'lj> at sætte sig op
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imod den danske Krone; og endelig var denne Fæstning jo i og

for sig en unyttig Udgift, da den ikke kunde gøre Gavn og egentlig

blot var bygget, for at Hertugen kunde have et Tilflugtssted, naar

han havde noget skadeligt i Sinde. I Begyndelsen af Marts bleve

Tønnings og Stabclholms Fæstningsværker sløjfede. I samme

Møde, hvor Tønnings Skæbne afgjordes, bestemtes, at det Flyve-

skrift, der var udkommet i London, indeholdende en vrang Frem-

stilling af det, der var foregaaet imellem Kongen og Hertugen den

forrige Sommer i Rensborg, skulde tilstilles Hertugen med Anmod-
ning om, at han skulde ytre sig derom. Hans Majestæt kunde vel

foragte slige Smædeskrifter, men det henstilledes til Hertugens

Eftertanke, om han ej fandt det tjenligt at lade opslaa en Plakat,

udi hvilken der udlovedes 1000 Rdr. til den, der kunde angive

Forfatteren til slige Bagvaskelser og Usandheder.

Hertugen gav den 23. Februar et undvigende Svar, der ikke

tilfredsstillede Kongen. I Gehejmeraadets Møde den 6. Marts

vedtoges, at der skulde skrives til Hertugen, at, eftersom Kongen

ikke kunde finde sig tilfredsstillet ved Hertugens Skrivelse, saa

begærede han dennes bestemte Svar, om han billigede Flyveskriftets

Paastand, at alt, hvad der var sluttet i Rensborg, var blevet ham
aftvunget; hvilket han jo vidste, ikke forholdt sig saa. Vægrede

Hertugen sig ved at besvare denne Skrivelse, eller hans Svar ikke

blev efter Kongens ønske, saa skulde man tage skarpere Forholds-

regler. I saa Fald skulde Regeringspræsident Kielmann og hans

Sønner tages til Fange og føres til København.

Forinden den ovenstaaende Erklæring affordredes Hertugen,

skulde den danske Garnison forlade Gottorp, for at han ej af

dennes Nærværelse skulde tage Anledning til senere at ytre, at

Erklæringen var bleven ham aftvungen.

Denne Beslutning blev i Gehejmeraadets Møde d. 9. Marts,

det sidste, som Griffenfeld ledede, ændret til, at der skulde skrives

til Hertugen, om han var villig til ved offentligt Proklama at be-

vidne sit Mishag og Misfald med de udspredte Skandale-Skrifter.

Tillige skulde der meddeles ham, at man havde god Grund til at

sigte Regeringspræsident Kielmann for enten selv at være Forfatter

eller i det mindste at have nøje Kendskab til denne ; noget, den danske

Konge som Suveræn i Slesvig og medregerende Fyrste i Holstein

ikke kunde taale af sine Undersaatter. General Karl Arenstorff,

der førte Befalingen over de i Hertugdømmerne staaende Trop-

per, skulde derfor fængsle den ældre Kielmann og begge hans

Sønner.
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Denne Sikkerheds - Forholdsregel udfortes den 11. Marts, og

de tre fangne gottorpske Raader bragtes til København. Hertugen

havde i Begyndelsen af Marts begivet sig til Eutin. Her modtog

han Underretning om, at hans Raader vare fængslede. Af Frygt

for en lignende Medfart kastede han sig over en Hest og red i

Firspring til Hamburg, hvor han blev boende i mange Aar.

Flere Gange blev han opfordret af Kongen og Enkedronningen til

at vende tilbage til hans Residens Gottorp. Han svarede dem, at

han holdt for meget af sine øren, til at han turde vove at mod-

tage denne Indbydelse.



Fjerde Bog.

II.





I.

Griffenfelds Fald d. 11. Marts.

GrifFenfelds Fængsling. Aarsagcrnc til at Kongen foretog denne Handling,

<jriffenfelds Overmod og Hovmod. Hans Brud med Ahlefeldt. Overstatholderen

Jørgen Bjelkes Forsøg paa at bringe Kongen til at gøre det gjorte Skridt om
igen. Kongens Vægring. Hans indbildte Frygt for Griffenfelds Ærgærrighed.

Enkedronningens Adfærd ved Efterretningen om Griffenfelds Fængsling. Et

Skamskrift om Aarsagernc dertil.

V i have fortalt, hvorledes Griffenfeld i Gehejmeraadets Møde

d. 9. Marts foreslog de strængeste Forholdsregler imod de gottorpske

Raader; at Kongen vedtog dem, og at de ufortøvet bragtes til

Udførelse. Den følgende Dag d. 10. Marts afgjorde Rigskansleren

mangfoldige Sager med Krigskollegiet og tilbragte Aftenen hos den

spanske Minister sammen med Overfeltmarskallen og flere Stormænd.

Han kom sent hjem og begav sig den næste Morgen d. 11. Marts

efter Sædvane Kl. 8 Formiddag til Kongen. I Drabantsalen blev

han stanset af General Frederik Arenstorft', der befalede ham at

følge sig. Griffenfeld fulgte Arenstorft' efter Sigende med de Ord:

«Er det Kongens Villie maa jeg adlyde«. Arenstorff førte ham gjen-

nem de Løngange, som forbandt Københavns Slot med det store

kongelige Bibliotek. Han blev fort ind i det lille Værelse, som var

forbeholdt Kongen til Aftrædelsesværelse, og hvor han undertiden

holdt Gehejmeraadsmøder. Her forblev han hele Dagen under Be-

vogtning, medens alle hans Sager og skriftlige Optegnelser bragtes

fra hans Hjem til Slottet. I dem fandt hans Fjender, at der var

tilstrækkelig Anledning til at fængsle ham for Højforræderi. Om
Aftenen blev han, efter at hans Ordener vare ham affordrede, bragt

til Citadellet, hvor der i Dagens Løb var indrettet et Fængsel til

ham i Stjærnestokken, ligeoverfor den nuværende Præstebolig.

Slaget traf ham aldeles uvæntet. Han var fældet i sin fulde

Virksomhed og havde derfor slet ikke lagt Mærke til, at Naadens

Sol længe havde været formørket af sorte Skyer. Havde han haft

mindste Anelse om Uvejret, der var trukket sammen over hans

Hoved, vilde han have tilintetgjort Lommebøger, i hvilke han havde

skrevet mangen Bemærkning, der aldrig var bestemt til at komme
udenfor hans Pult, og som nu blev til hans farligste Anklager.

For de fleste bliver det altid en Gaade, hvorledes det var mulisft

at faa Kongen til at begaa denne Voldshandling, og det netop paa

en Tid, da ethvert af Ministerens Foretagender til Kongens og
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Landets Vol kronodes mod et heldigt Udfald, der lige saa meget
skyldtos hans Dristighed parret med Maadehold som hans overlegne

Klogt; i et Ojeblik, da den Anseelse, hvortil han havde hævet sin

Konge, forbavsede Verden, hvorledes kunde han ponse paa en

Tjeners Undergang, der havde været hans fortrolige i alle hans

Kegeringsaar, og som daglig gav ham Beviser paa sin ubegrænsede

Hengivenhed. Enstemmigheden imellem Kongen og hans Kansler

havde været fuldstændig, indtil Forviklingerne med Holstein-Gottorp

1675 kom til Udbrud. Har Kongen tidligere en enkelt Gang
advaret Griffenfeld imod Egenraadighed, saa har det ikke gjort

noget Skaar i deres gensidige Fortrolighed. Men fra Midten af

det foregaaende Aar bliver Forholdet et andet. Kongen vilde strags

fængsle Hertugen af Gottorp, da denne besøgte ham i Flensborg;

han hindredes paa en affejende Maade af Griftenfeld i at begaa eii

Ubesindighed, og blev stødt over sin Kanslers Egenraadighed, da

han ikke kunde fatte Aarsagen. Ved Krigens Begyndelse kom
Kongen atter i ondt Lune, fordi Opbruddet fra Kensborg for-

haledes; misundelige Hofmænd pustede til, og da er det, Kon-
gen tildeler Griftenfeld en skarp Irettesættelse. Derpaa kommer
der hyppige Uoverensstemmelser imellem dem, efter at Kurfyrsten

af Brandenburg har faaet Indflydelse paa Kongen. Denne vil

belejre Wismar, inden endnu Belejringsartilleri er skaffet tilstede.

Senere vil Kongen efter sine Generalers Kaad ophæve Belejringen,

og det er ene Griftenfeld, der modsætter sig Kongen og hans Yndlinger

og sætter igjonnom, at Belejringen fortsættes, og Wismar erohres trods

Vinterens Barskhed. Kongen vil nu efter Kurfyrstens Opfordring

rykke ind i Pommern, men Griftenfeld fraraader det, da Kurfyrsten

allerede har lagt sin Hær i Vinterkvarter, altsaa forlanger, at den

danske Konge skal arbejde for hans Kogning. Han bringer Kongen
til at vende tilbage til hans Hovedstad, dor trues af Svenskerne.

At Kristian den femte ofte or blevon. bittor stemt imod sin Kansler

paa Grund af denne Overlegenhed, or jo den sædvanlige monnoske-

lige Svaghed. Det bristede ham desuden paa don Selvorkj ondeiso,

der skulde bringe liam til at fatte hans egen Middelmaadigliod og

vise Takniomlighod imod den Minister, der styrede hans Kigor mod

saa stor Dygtighed og bragte baado, dom og ham Hæder, Glans og

Lykke. Kongen vilde, al alt skulde dreje sig om lians Forson, og

blev stødt over, at (iriftenfdd ikke holdt sig i hans Skygg(\

Han syntos heller ikke om, at (Jriffenfeld under Wisniars Belej-

ring gjord«' et Udkast til, hvorledes Begeringen skulde foros i Søn-

nens Mindroaariglied, for del mulig«; Tilfælde, at Kongen faldt i

Krigen. De ft«*st«; iif ( Jrith'nlelds samtidige paastaa, al Kongen
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slet ikke syntes om at skrive sit Testament, men kun gjorde det

paa sin Ministers Bøn. Der er saa mange, der ej ville mindes om

Døden, og er der nogen, der vover at minde dem, da tro de, at det

sker i en egennyttig Hensigt, og Venskabet forandres til Fjendskab.

Kongen forbød paa det strængeste Griffenfeld at omtale, hvorledes

han havde ordnet Regentskabet for det Tilfælde, at han blev

skudt ; men Griffenfeld røbede alligevel Hemmeligheden. I Regent-

skabet skulde Hertugen af Ploen være Dronningens fornemste^

Raadgiver. Kongen havde udtrykkelig forbudt sin Kansler at

omtale denne Bestemmelse for Hertugen ; men i et Gilde i Februar

1676 var Griffenfeld uforsigtig nok til at meddele Hertugen den

store Tillid, som Kongen og Ministeren havde til ham. For at

skade Griffenfeld fortalte Hertugen til Kongen, at Kansleren havde

sladret af Skole.

Den Hensynsfuldhed og ærbødige Lydighed, som Majestæten

med Rette kunde gøre Krav paa, vistes ham altsaa ikke altid af

den herskesyge Tjener. Kongen var nidkær paa det ydre Skin af

Magten, og, da han engang havde sat sig i Hovedet, at Griffenfeld

formørkede det, saa var det forbi med det smukke Tillidsforhold

imellem Kongen og hans Minister. Det var bortvejret. Da han

gentagne Gange havde advaret, og det efter hans Mening ikke

havde frugtet, saa gav han Griffehfelds Fjender frit Spil og skænkede

ikke mere Kansleren sin Fortrolighed. Han havde lovet ham baade

store Æresbevisninger og Belønninger for den gottorpske Del af

Sønderjyllands Inddragelse, for Wismars Erobring og for hele Felt-

togets ypperlige Ledelse og lykkelige Udfald; men det blev ved

hule Løfter. Uden Tvivl har Griffenfeld lagt Mærke til Kongens

forandrede Sindelag imod ham. Han har overvurderet sit Herre-

dømme over ham og formentlig haabet, at, om end Kongen ikke

længer holdt af ham, saa kunde de dog virke sammen til hans

Rigers og Folks Vel, indtil de atter fandt hinanden. Fyrsten vidste

jo, at han havde ingen Undersaat, der kunde udfylde Griffenfelds

Plads, og at han høstede hele Fordelen af dennes vidunderlige

Ævner. Langebek har optegnet, at Ministeren var meget familiær

i sin Omgang med Monarken, og at han tit brugte alt for stærke

Ord. Kongen havde engang skænket et Embede bort, og det

varede nogen Tid, inden han kunde faa Ministeren, der havde til-

tænkt en anden Embedet, til at udfærdige Bestallingen. Da
Kongen mindede ham derom, skal han have ytret. «Jeg sveder

for begge Kongerigers Vel, derfor kunde Eders Majestæt bevise

mig den Naade at lade mig besætte denne ringe Bestilling med
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Folk, som jeg kender«). Gerhard Schrøder, Oversekretær i Kansel-

liet, skal, siger man, ofte have bedt Griffenfeld om ej at føre saa frit

et Sprog til Monarken, da hans Fjender benyttede sig af denne Synd

imod Formen til at indbilde Kongen, at Ministeren pønsede paa

at fratage ham Magten.

Det tjener til Griffenfelds Kos, at i de seks Aar, han styrede

alle Statens x\nliggender , blev der kun to af hans private Hus-

stand befordret i Statens Tjeneste. Men for mangfoldige Ansøgere

lykkedes det at skaffe sig gode Embeder ved at bestikke Griffenfelds

Skrivere, og vi vide, at Griffenfeld efter Tidens Sædvane undertiden

modtog Foræringer af dem, som han havde befordret. Hans Hovedfejl

var dog nærmest Hovmod, der overalt, selv i Kirken, skulde tilfreds-

stilles. Det hørte med til Tidsaanden, at en fornem Rangsperson

skulde have sin egen lukkede Stol, og det i Guds Hus, for hvem
\i alle ere lige. Til sit Stolestade i Nikolaj Kirke havde han ladet

en Træskærer udarbejde en rigt udskaaren Stol; Vaabnet over

samme var udført i ophøjet Arbejde, og Grevekronen tog sig ud

som en Kongekrone. Dette vakte Misundelse og Forargelse.

Borgmester Fogh, der var Griffenfeld oprigtig hengiven, fortalte

ham det og raadede ham, som dengang opholdt sig ved Hæren i

Mecklenburg, til at lade den blive staaende paa Værkstedet indtil

sin Hjemkomst, og da forære den bort til en fyrstelig Person. Der

er ingen kosteligere og prægtigere Stol i hele Staden, skriver han.

Griffenfeld er af samme Mening og vilde ønske, at der aldrig var

begyndt paa den; men, da han kom hjem, berusedes han af al

den Smiger, hvormed han modtoges, noget, der jo i Længden for-

virrer de solideste Hoveder. Han lod Stolen bringe paa dens Plads,

og Folk havde ondt af den. Den Stilling, Griffenfeld beklædte,

fordrede, at han optraadte med stor Pragt. Naar han kjørte til

Slottet, gik der Tjenere foran og ved Siden ad Vognen. Deres

Livre var blaat og rødt, rigt besat med Guldsnorer. De bare

Kaarder med Sølvfæste. Tallet paa de Tjenere, hvormed han om-

gav sig, er overdrevet af hans Misunderc, der udbredte, at han

stillede Kongen i Skygge. I hans Hushoklningsbog finder man
nøjagtige Fortegnelser over hans Tjenestetyende; de vare: en Hus-

lioviijfster, en Sekretær, en Skriver, en Kammertjener, to Pager,

Ure Lak(\jer, cii Kok, en Køkkenkarl, en Staldkarl, en Kusk, en

Forrider, et Bybud, en Kaddersvcnd, en Gaardskarl og en Portner.

(Jrevindens Bcljente vare, saa la^nge hun endnu levede: en Oldfrue,

en Stiipigo, en Jonifrupige, en Syjdgc, (Ui Kokkepige og en Skure-

pige. Tallet synes jo temmelig stort, men i Sammenligning med
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andre Stormænds Tjenestefolk er det ikke overdrevent. Den aar-

lige Udgift for disse Folk beløb sig til 6500 Daler. For Sammen-

lignings Skyld have vi i Bilagene opført det Personale, hvormed

Just Høg mødte i Nimwegen i Forsommeren 1676.

Griffenfelds aarlige Indtægter foruden hans Embedsløn vare føl-

gende : Grevskabet Griffenfeld i Norge 3150 Kdr., Samsø 5624 Rdr.,

Strøgods i Kaltenhofen, Sidemark og flere Gaarde 8000 Rdr., Renten

af 53,000 Rdr. til 6 pc. = 3180 Rdr. ; i alt 30,000 Rdr.

Kongen havde i sine første Regeringsaar foræret Griffenfeld

store Pengesummer og kostbare Juveler. Senere blev han mis-

undelig paa sin rige Minister, hos hvem Guldet formerede sig,

medens det hos ham selv flød som Vandet gennem en Si.

Der er flere Omstændigheder, som tyde paa, at Griffenfeld i

Vinteren 1676 undertiden har været vrippen og pirrelig. Antyd-

ninger i denne Retning findes der baade i hans Svar til Kongen

og i hans Breve til Høg om Heste til Kurfyrsten. Endelig bryder

han i denne Vinter med sin farligste Fjende, Grev Frederik Ahle-

feldt til Langeland og Rixingen, Statholder i Hertugdømmerne.

Han formaar Kongen til at fratage Ahlefeldt alle hans indbringende

Hofbestillinger, under Paaskud af, at Krigen krævede Besparelser;

og Kongen var som tidligere meget villig til at inddrage over-

flødige Embeder og Lønninger. Ahlefeldt, der her blev ramt paa

sit ømme Sted, besluttede nu at udføre det afgørende Stød imod

Griffenfeld. Som sædvanligt skjulte han mesterlig, hvad han førte

i sit Skjold. Han skrev et langt, fortroligt Brev til Griffenfeld,

spillede den krænkede og forurettede og bad ham, der sad midt i

Solglansen, om ej at slaa Haanden af hans ærbødige, hengivne

Tjener, der selv vilde komme til København for at ordne sine

Penge- og flere andre Sager. Griffenfeld havde jo hellere set, at

han var bleven borte, og havde ogsaa bestemt, at han skulde gaa som

overordentlig Sendemand til Kongressen i Nijmwegen, men, inden

han fik sin Beslutning udført, styrtedes han af Ahlefeldt, der blev

hans Eftermand i Rigskansler-Embedet.

De to Hovedredskaber, Grev Ahlefeldt nyttede til sit -Øjemeds

Udførelse, vare Kongens Frille, Sofie Moth, og Overfeltmarskallen,

Hertug Johan Adolf af Ploen. Den første var forbitret paa Griffen-

feld over den tilbagetrukne Stilling, hun maatte indtage, hvilket

var hans Værk. Hun tragtede altsaa efter at styrte ham, der

holdt paa, at Kongen for sin Dronnings og sit Folks Skyld skulde

bevare Skinnet af Velanstændighed. Frillen tragtede baade efter

verdslig Glands og efter at plyndre Griffenfelds Ejendomme for
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sig Og sine Børn. Hertugen af Ploen havde adskillige Grunde til

at hævne sig. Han hadede Kansleren, fordi han havde forstødt hans

Søskendebarn, og sagtens ogsaa fordi han havde fralistet hans Hus
Grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst. Han hadede ham, fordi

han, Hertugen, der i lige Linie nedstammede fra Kristian den

tredie, maatte vige Sæde i Gehejmeraadet for den stolte Kigs-

kansler. At han tilføjede det danske og det norske Folk ubodelig

Skade ved at styrte Griffenfeld, tog han sig ikke nær. Han var

en tysk Rigsfyrste, der var hvervet til at gøre Tjeneste her i

Landet for et Aar ad Gangen. Som vi have fortalt, røbede han

for Kongen, at Griffenfeld havde meddelt ham en Sag, som Kongen

ønskede skulde holdes hemmelig. Om hvad der tildrog sig den

10. Marts, Dagen forinden Griffenfelds Fængsling, haves der kun

Formodninger. Intet \ides med Sikkerhed. Den kurfyrstelige

Sendemand, Kristoffer Brandt, skal ved Taflet have underholdt

Kongen med, at Griffenfeld førte en hemmelig Brevveksling med
Frankrig og Sverig, og trængt fra alle Sider troede Kongen, at

han maatte tage Forholdsregler imod Griffenfelds Ærgærrighed.

Efter Suhms Forsikringer var det Natten imellem den 10. og

11. Marts, at Kongen hos Sofie Moth gav sit Samtykke til sin

Rigskanslers Fængsling. Han var svag overfor sin Frille og hendes

Parti, som idelig gentog for ham, at den ærgærrige Kansler efter-

stræbte ham. For at gøre sin Elskerinde til Behag, for at slippe for

Overhæng, og fordi Griffenfelds Overlegenhed var bleven ham saa

utaalelig, at han gærne troede det onde, der blev sagt om ham, skilte

den svage Konge sig ved det mægtige Geni, der styrede Tvilling-

rigerne med saa megen Lykke, og som med hver Dag bragte dem

i større Flor og Anseelse.

Tidlig om Morgenen den 11. Marts underrettedes Ahlefeldt og

Ploen om Kongens Beslutning, og de traf øjeblikkelig Foranstalt-

ninger for at hindre Rigskansleren i at faa Kongen i Tale. Som

vi have fortalt, blev Griffenfeld anholdt af General Frederik Aren-

storff og ført i en af Flaadcns Baadc til Citadellet, hvor han blev

sluttet i Lænker. Ahlefeldt og Ploen skiftedes i de første Dage til

altid at være om Kongen. De roste ham for den kraftige Beslutning,

han havde fattet, og bildte ham ind, at nu forst var han bleven

Encliorsker. Da de selv bedst vidste, at den Grund, de støde paa,

var ligget j)aa Bedrageri, saa frygtede de for et Omslag hos

Kongen, livilk(!t de i øvrigt slet ikk(; liavde Aarsag til, og nægtede

enhver Adgang til MonarkcMi, der vilde tale den fængslede Rigs-

kanslers Sag. Imidlertid kunde de ikke hindre, at Statliolderen i
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København, Jørgen Bjclke, havde fri Adgang til Kongen. Samme
Dag som Griffenfeld var bleven fængslet, søgte denne kække,

fædrelandsksindede Mand at tale sin Konge til Fornuft. Han bad

i al Underdanighed Hans Majestæt om at vise ham den Naade

at betro ham Aarsagen til Griffenfelds Fængsling. Kongen svarede

i Hertugen af Ploens Paahør, at han havde ladet sig bevæge til

at foretage dette Skridt, « fordi Griffenfeld var gærrig og forfærdelig

ærgærrig«. 1 de første Dage efter Griffenfelds Fængsling synes

det virkelig, at det havde lykkets for hans talrige Fjender og Mis-

undere at indbilde Kongen, at hans berømte Kansler havde næret

forbryderske Planer. Bjelke søgte at aabne Kongens Ojne. Han

sagde, at det var jo kun menneskelige Svagheder, man lagde Griffen-

feld til Last, og ikke Forbrydelser, der fortjente at straffes med

Fængsel og Lænker. Naade var i dette Tilfælde gavnligere for

Kongens Lande end den strænge Rets Gennemførelse. Der kunde let

følge store Ulykker paa Griffenfelds Fald, som aldrig havde forset

sig til Kongens Skade, men styret Rigernes Anliggender paa den

forstandigste Maade. Nylig havde han svaret, da Bjelke spurgte

ham om Krigens sandsynlige Udfald, at han, Griffenfeld, haabede

med Jesu Hjælp at skaffe Hans Majestæt alle de Provinser tilbage,

der vare blevne frarevne den danske Stat i de sidste treti Aar.

Men Kongen var døv for enhver Oplysning, der stillede Rigs-

kanslerens Ærgærrighed i det rette Lys. Haardhj ærtet og ubøn-

hørlig vedblev han at holde sig stiv, klyngede sig til Ahlefeldt og

Ploen og blev selv en af de ivrigste til at anklage og forfølge

Griffenfeld. Alt, hvad der tilhørte hans fordums Yndling, blev

bragt op paa Slottet og betragtet som lovligt Bytte; ti hele hans

Hus var strags blevet gennemrodet af fire af Hoffets fornemme Herrer.

Alle hans Papirer, selv de privateste, bleve aabnede og overgivne til

hans vitterlige Fjender, Ahlefeldt og Ploen. Alle Møbler, Penge og

Kostbarheder beslaglagdes. Hans fireaarige Datter, Komtesse Char-

lotte Amalie, stødtes ud af hans Hus. Hans Skrivere fængsledes, og

det øvrige Tjenestetyende joges bort med Undtagelse af Kammer-
tjeneren, Jens Fris, der fik Lov til at dele sin Herres Fængsel.

Da Ahlefeldt og Ploen frygtede for Bjelkes Indflydelse hos

Kongen, blev han, faa Dage efter at han saa modig havde talt

Griffenfelds Sag, forvist til Aalborg. Den 18. Marts sagde Ahlefeldt

til ham, at Kongen ikke længer ønskede at beholde ham i Stat-

holder- og Overkommandantposterne i København, men vilde bruge

ham som Generalguvernør i Jylland og senere muligvis i Norge.

Tre Dage efter fik han kongelig Befaling at rejse til Jylland for
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at besorge Brevvekslingen med Norge; han maatte ikke medtage

sin Hustru, Margrete Sybille Gersdorf, der skulde begive sig ud

til en af hans Gaarde. Hun tog sit Ophold paa Avnsogaard.

Samme Dag som Griffenfeld fængsledes, forlod Enkedronning

Sofia Amalia, Prins Jørgen og Karl den ellevtes Brud, Prinsesse

Ulrikka, i Huj og Hast København. Deres Eejse til Hannover

var i Forvejen besluttet, men Efterretningen om Griffenfelds Fald

synes at have paaskyndet den i en usædvanlig Grad, saa den fore-

toges hovedkulds. De sædvanlige Former med at sende Furerer

i Forvejen for at bestille Forspand, Mad og Nattekvarter glemtes.

Den næste Morgen kom de høje rejsende til Antvorskov, hvor de

udhvilede sig i de Værelser, der vare ved Siden ad Amtsskriver-

Stuen. Amtsskriveren Peter Brun, hvem vi skylde Meddelelsen om
denne Rejse, var i Slagelse; men hans unge Hustru, Sofie von

Støeken, der modtog Herskaberne, fik hurtig sendt Bud efter ham.

Da han gjorde Enkedronningen sin Opvartning, spurgte hun ivrigt:

«Har De intet nyt hørt fra København." Han svarede nej, men
tilføjede strags: «Der gaar Rygter i Byen om, at Kansleren er falden

i Unaade». Dronningen svarede; »Ja — han var jo kun et Men-

neske«. — Da der ikke var befalet noget med Hensyn til Spis-

ningen, og ingen Køkken og Kælder var fulgt med, spurgte Brun

Enkedronningen, der stirrede ufravendt ud af Vinduerne, om Her-

skaberne ønskede Middagsmad. <(Du kan lade din Kone lave noget

til os», lød Svaret. p]nkedronningen var rejst afsted i saadan Fart,

at hun ej havde andre Klæder med end dem , hun gik og stod i.

Efter Bordet kom hendes Hofjunker ud til Fru Brun og spurgte,

om liun kunde overlade Enkedronningen et Par Sko, eftersom

hendes Naade var rejst bort i stor Hast. Fru Brun, der nylig

var bleven gift, gav Dronningen sine Brudesko, hvorfor han mod-

tog 2 Rdr. i Kronor i Betaling. Herskaborne rejste samme Dag

\idere. Inden de naaode Korsør, indhentedes de imidlertid af en

kongelig Kuror, der bragte Befaling til Prins Jørgen, at han skulde

vende tilbage til København. Enkedronningen og Prinsessen fortsatte

deres Rejse.

Med Griffenfelds Fængsling havde niaii endnu ikke skaffet

Usandheden om hans Brøde almindelig Indgang. Dette maatte ske.

Ikke alono Enkodroiiuiugon og hans trofaste Tilhængere skulde

skræmmes; baadc Ind- og Udland maaitc^ skuttes. Sagen maatte

gives et saa uhyggeligt Udseende, at det lik Skin af, at Grittenn^Jd

var en Landsforræder, der havde begaaet Majestæts-Forbrydelse, og

at det blev betragtet som en stor Forbrydelse at bede om Naade for
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Rigskansleren. Derfor blev der kort efter Griffenfelds Fængsling ud-

bredt et Flyveskrift, der læstes med Begærlighed baade ved Hoff'erne

og i andre Samfundskredse. Det udkom i det franske, tyske, hol-

landske og formodentlig i endnu flere Sprog. Det fandt rivende

Afsætning, da det skildrede Griffenfeld som et af Verdens værste

Uhyrer. Mange have jo en uimodstaaelig Lyst til hellere at tro

ondt end godt om Folk, særlig naar der tales om dem, der rage

højt op over den store Middelmaadighed, til hvilken jo de fleste

hore. I dette Skam skrift lagdes der Griffenfeld følgende For-

brydelser til Last. Han havde solgt sin Konge til Frankrig og

Sverig for 40 Tander Guld og lovet at aflevere ham levende eller

død i Kongen af Sverigs Hænder. Han havde ifølge egen Beken-

delse tilstaaet, at han vilde udraabe Prins Jørgen til Konge, fuld-

byrde Forbindelsen imellem Prinsesse Ulrikka og Kongen af Sverig,

forbinde de nordiske Kroner med Frankrig, forsyne København

med svensk Besætning, lukke Sundet for Hollænderne, bekrige

Brandenburg og give Frankrig frie Hænder imod Kejseren, Spanien

og Holland.

Med største Fripostighed fortaltes der i dette Skrift, at Grif-

fenfeld ved sin Veltalenheds Magt havde overtalt Enkedronningen,

Prins Jørgen, Prinsesse Ulrikka og Enkedronningen af Sverig, Her-

tugen af Holstein-Gottorp, hans Raader og hele sin egen Slægt til

at hjælpe ham med disse Planers Udforelse. Særlig om Kongens

Moder, Enkedronning Sofie Amalie, fremhævedes der, at, da hun

ikke kunde finde sig i, at hendes Søn Kongen alene havde Magten

i Hænde, saa havde hun givet sit Samtykke til denne skrækkelige

Gerning.

For at give Løgnen et sandfærdigt Skin, der aldrig undlader

at gøre et stærkt Indtryk af Troværdighed hos de uvidende, var

Flyveskriftet omhyggelig forsynet med omstændelige Aars og Dages

Angivelser, naar de ryggesløse Gerninger havde gaaet for sig. Den
12. Marts 1675 havde Griff"enfeld undertegnet Traktaten om Konge-

salget med den franske Minister Terlon og faaet en Sjettedel af

Summen udbetalt paa Haandcn. Den 12. April 1675 gav Enke-

dronningen sit Minde til denne Handel. Den 20. November 1675

havde Griff'enfeld gjort det første Forsøg paa at tage Kongen til

Fange. Selvfølgelig havde man ikke glemt i Skriftet at diske op

med de sædvanlige Røverhistorier om den vidunderlige Maade,

paa hvilken Fyrsten altid undgik den lagte Snare; om hvorlunde

Kongen engang blev reddet paa Jagten ved sin Aandsnærværelse,

en anden Gang af sin drukne Kusk og saa fremdeles.
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Honsigten med, at der i dette Skrift fortælles om Griffcnfeld,

at lian vilde volde de med den dansk-norske Stat forbundne Hol-

lændere, Brandenburgere og andre Tyskere al den Fortræd, som
han var i Stand til, er ikke vanskelig at fatte. Deres Venskab for

Rigskansleren skulde forvandles til Had.

Madame Se^^gnés Breve fra Paris, Madame Reedtz's Breve fra

Madrid og Pufendorfs Bemærkninger om Terlon i hans store Værk
om Frederik Vilhelm den store af Brandenburg vidne om, at det

lykkedes kun alt for godt at faa Udlandet til at tro paa disse mod-

bydelige Røverhistorier, paa denne Ammestuesnak, der skyldtes en

betalt Pen af Licentiat Mauritius's Stof.

Her hjemme gjorde det ogsaa sin Virkning: det skræmmede

alle Griffenfelds Velyndere og Tilhængere. Da Skriftet havde været

udkommet i nogen Tid, og Griffenfelds Dom var falden, fralagde

Regeringen sig enhver Delagtighed i dette Skrifts Udgivelse og

satte en Belønning for den, der kunde angive Forfatteren; men
han blev aldrig opdaget.

n.

Griffenfelds Forhør og Domfældelse.

April til Juni 161Q.

En foreløbig Kommissions Nedsættelse. Det første Forhørs Aflioldelse 46

Dage efter Fængslingen, den 26, April. Det andet Forhør den 28. April. O.

Mauritius. En overordentlig Kommissions Nedsættelse til at undersøge og

dømme i Griffenfelds Sag. Dens Medlemmer. Den off'entlige Anklager Mau-

ritius's Beskyldninger. Griff'enfelds mundtlige Gendrivelse af de anførte Beskyld-

ninger for Kommissionen den 3. Maj. Griffenfelds skriftlige Forsvar. Mauritius's

Besvarelse. Kongens og hans nye Kanslers, F. Ahlefeldts Forhold. Griffenfcld

skyder sig ind under Kongens Naade. Hans sidste Indlæg til hans Dommoro

og til Kongen. Griffenfelds Dom d. 26. Maj. Skcols og Vindings Vægring

ved at underskrive Dommen. Lassens Votum. Wulfs og Lindenows Erklæ-

ringer. Mauritius's Forslag om Anvendelse af Tortur. Griffenfelds Tostament.

Henrettelsesdagcn d. 5, Juni. Benaadningen. Dommernes Endeligt. Borg-

mester Foghs og Sekretær Lunds Forhør.

I 40 Dage blev Griffenfekl hohlt fangen i et morkt og skum-

melt Fængsel, uden at det tillodes ham at tale med nog(»n anden

<'nd hans Tjener; man nægtede ham Lys, Boger og Skrivemateriah^*.

Forgæves bad han om en Sanilah^ mod Hofpra^sten Leth eller med
Rigsmarsken K/ubiiz eller (Irev Alileleldi , forgæves bad han om
Pen og Biæ'k (or ;il inciMclc en al" de ovennævnte, ;il der iblandt

hans Papirer fandtes Hemmeligheder, som ikke burde komme i il
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hvermands Kundskab. Marts Maaned gik og største Delen af April,

uden at han erfarede, hvorfor han var fængslet. Saa lang Tid var

nødvendig, inden hans Fjender kunde finde nogle tarvelige Beskyld-

ninger. Endelig den 26. April blev det første Forhør holdt over

ham af en foreløbig Kommission, hvis Medlemmer vare: Gehejme-

raaderne Korfits Trolle og Kristoffer Lindenov og Assessor i Højeste-

ret Peter Mathesius. Sekretærerne vare Peter Schøller og Otto Mau-
ritius. Sidstnævnte, en bedragersk, samvittighedsløs tysk Litterat,

der tidligere engang havde været anvendt af Griffenfeld i Hamburg,

var nu Grev Ahlefeldts og Hertugen af Ploens villige Kedskal).

Han paatog sig det Hværv at skræmme Dommerne med Kongens

Vrede og derved tvinge dem til at fælde Griffenfeld.

Denne foreløbige Kommission afæskede den fangne Kigskansler

Erklæring over følgende otte Spørgsmaal:

Hvorfor han i over to Maaneder havde hindret de hollandske

Hjælpeskibe i at komme til -Øresund, og hvorfor Kongens Flaade

ej var sejlklar til den bestemte Tid. Griffenfeld afviste fuldstændig

de Beskyldninger for ond Villie og Forsømmelighed, der skulde

indeholdes i disse to Spørgsmaal. Hvad de hollandske Skibe ved-

kom, saa godtgjorde hans Skrivelser til de danske Sendemænd i

Haag, Høg og Klingenberg, at han mangfoldige Gange havde

anmodet dem om at paaskynde de hollandske Skibes Afsejling til

Sundet, ja endog truet med, at Krigen ikke vilde blive erklæret,

hvis de ikke kom i rette Tid. De faa Skibe, som Hollænderne

sendte, havde jo ogsaa været her i Sundet to Maaneder forinden

Krigens Udbrud; og den dansk-hollandske Flaade stak i Søen den

13. Avgust, to Maaneder forinden den svenske Flaade var i Stand

til at løbe ud fra Stockholms Skærgaard, og tre Uger forinden

Krigserklæringen udstedtes imod Sverig. — De følgende Anklage-

punkter vare, hvorfor han havde været Hans Majestæt overhørig,

den Dag Allerhøjstsamme vilde lade Hertugen af Gottorp fængsle

i Flensborg, og hvorfor han i Begyndelsen af Krigen havde sat

sig op imod Wismars Belejring. Da han ikke kunde eller vilde

blotte sin Konge, fra hvem disse Spørgsmaal jo kom, saa ind-

skrænkede han sig til at svare, at der var jo ingen Skade sket,

ved at Hertugen ikke fængsledes i Flensborg, og det havde jo

været til Gavn, atWismar ikke strags belejredes; efter ringe Ævne
havde Kansleren hjulpet Kongen til hele Sønderjyllands Besiddelse

og til Erobringen af Wismar. Dernæst spurgtes han om, hvorledes

det var gaaet til, at Krone og Septer vare komne i hans Hænder
ved Frederik den tredies Død, og hvorfor han havde hemmeligholdt
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det for Enkedroniiingoii. Han svarede, at de tillige med Konge-

loven vare betroede i hans Hænder af hoj salig Kongen, og at han

havde gjort sin Ed paa at levere dem til den nu regerende Konge

uden at tale derom til nogen som helst.

De to sidste Sporgsmaal vare, hvorfra han havde faaet de hos

ham fundne seks Guldbægere og de mange Rigdomme. Han sva-

rede, at Bægerne vidste jo Hans Majestæt, at han havde faaet af

Hertugen af Ploen og af Greverne Gyklenlove og Ahlefeldt. Han
havde ofte spurgt Kongen om, hvad han skulde bruge dem til.

Sin Kigdom havde han modtaget af Kongen, der havde foræret

ham store Summer og mange Diamanter, som han havde omsat i

rede 3Iont.

To Dage senere underkastedes Griffenfeld et nyt Forhør, i

hvilket han maatte besvare 36 Spørgsmaal, af hvilke adskillige i

Trivialitet og Ondskab langt overgik dem, han havde maattet besvare

i det foregaaende Forhør.

Efter at han paa de fire første Spørgsmaal havde oplyst sine

Dommere om, at han var fodt, døbt, havde Forældre, havde ind-

taget en hædret Stilling og som alle andre Embedsmænd aflagt

Ed til Kongen at være ham tro, ikke i sin Embedsførelse modtage

Gaver eller se paa Venskab, Had, Avind eller Nid, — stilledes ham
de følgende Spørgsmaal.

Hvorfor han ikke havde rettet sig efter de Punkter, Kongen

havde meddelt ham i Kensborg? Han havde jo dog efter Mod-

tagelsen lovet Bod og Bedring. Griffenfeld vidste ikke noget om
disse Punkter, de vare for længst gangne ud af hans Hukommelse,

dog gad han nok se Punkterne, saa vilde han erklære sig.

Hvorfor han imod sin dyre Ed havde taget imod Foræringer

af Kongens Fjender, og særlig af Frankrig, Gottorp, Sverig og

Hamburg? Han svarede, det var en haard Beskyldning, men ingen

ærlig Mand skulde overbevise ham om, at han havde taget imod

Foræringer af Fjenderne. Af Frankrig og Gottorp havde hun

aldrig faaet en Hvid. Længe forud for Krigens Erklæring havde

Kongen af Sverig, for den Ulejlighed han som Kansler havde haft

ved de ægteskabelige Underhandlinger, lovet ham 200 Skft Kobber,

men han havde aldrig faaet d(Mii. Paa dvn gottorpske Pricsident

Kieliiianns Foranstaltning havde det haniburgske Senat tilstillet

ham en Anvisning paa 10,000 Udi., som Kongen havde tilladt h;ini

at beliolde, hvortil Grev F. Ahlefeldt havde været Vidne. Samme

Kiclniann havd«; nogen Tid efter <l('ii rensborgske Traktats Slut-

ning sendt ham en King li! 2000 Dalers Vienl. li! B<'\is paii , at
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han var tilfreds med Traktaten. Han havde vist Kongen denne

Ring og ment, den burde opbevares i Stats-Arkivet. Alle Kiclmanns

Breve til ham havde han forevist Kongen, og Afskrift af dem laa

ved de gottorpske Sager.

Om han da ej vilde bekende, at han havde aabenbaret den

franske Sendemand Terlon meget, og besørget dennes Breve til

Sverig under sit Omslag, og ligeledes besørget de fi:a Sverig kom-

mende franske Breve? — Aldrig havde han aabenbaret Frankrigs

Sendemand noget som helst, der kunde skade Hans Majestæts

Interesser. Det var med Kongens udtrykkelige Tilladelse, at Kongen

af Frankrigs og hans Udenrigsministers Breve sendtes til Sverig,

og at de derfra kommende Breve gik til Frankrig. Af Griffenfeld

sendtes de til Rigsadmiralen, der besørgede dem. (I disse foreløbige

Forhør omtalte Griffenfeld slet ikke, at han altid havde iagttaget

den Forsigtighed at gøre sig kendt med, at Brevene ikke indeholdt

noget skadeligt for Kongen af Danmarks Interesser, inden han

bortsendte dem.)

Om han slet ikke havde brevvekslet med fremmede Fyrster,

Ministre og andre imod Hans Majestæts Interesser? — Aldrig.

Men han havde jo dog søgt Titler og Beskyttelse hos England og

søgt hos hans kejserlige Majestæt om Rigsfyrsteværdighed? — Han

havde hverken søgt om noget hos den ene eller den anden.

Var det da heller ikke sandt, at han havde villet overtale

Kongen til at bytte Grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst imod

Tønder Amt, for derved at erhverve for sig selv Steinhorst Amt?
~ Det var Usandhed; Forhandlingerne om dette Bytte vare førte

for at lokke Præsident Kielmann ind i Rensborg.

Om han ej havde solgt gejstligt Gods, Præstekald og verdslige

Betjeninger? — Han havde aldrig solgt et Embede, men vel havde

en og anden til Tak givet ham en Foræring.

Om han ej havde taget imod Foræringer i Retssager? og om

han ikke havde nyttet Borgmester Fogh som Mægler i slige Til-

fælde og delt Byttet med ham? — Han havde aldrig modtaget

noget af Parterne i Justitssager, og den, der sagde sligt om Borg-

mester Fogh og ham, for med Usandhed.

Om Borgmester Fogh vidste Besked med hans Pengesager? —
Fogh vidste intet derom. Sekretæren Henrik Lund havde Forteg-

nelsen paa alle Obligationerne.

Om han ej havde rost sig af at besidde fyrstelige Midler? og

hvor de vare gemte? — Alle hans Penge vare anbragte her i
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Landet. Han ejede ikke en Hvid udenrigs. I to Aar havde han

ladet alle sine Penge* ligge rede, fordi han gruede for Krigen.

Paa hvad retlig Maade han havde erhvervet dem? ti han

havde jo hverken arvet dem, giftet sig dem til eller kunnet tjene

dem i sit Embede. — Det maatte bevises, at han besad sine

Midler med Urette. I fjorten Aar havde han tjent for dem, og en

stor Sum havde han giftet sig til.

Om han ej havde Qærnet mange tro Betjente fra det konge-

lige Hof og besat deres samt andre Embeder (skent de, han ansatte,

for det meste vare uskikkede dertil) med sine Kreaturer, for at

lette sine Hensigter? — Han vidste ikke, at han havde bortfjærnet

nogen; hans Venner havde Kongen forfremmet, og derfor takkede

han ham.

Om han ej af Had, og fordi han vilde regere al Ting, havde

spærret Vejen for andre og hindret meget godt, hvorved baade her

og i Norge Krigsforetagender vare blevne forsømte og Norges

Bjærgværker bragte i Fare? — Sligt mindedes han ikke nogensinde

at have gjort sig skyldig i.

Om han ej havde tilbageholdt fremmede Fyrsters Breve? om
han ej havde været grov imod de allieredes Ministre og stødt dem

og deres Herrer fra sig? — Han havde ikke forsømt noget. Breve

og Ansøgninger tilbageholdtes ofte i Uger, indtil de fornødne Op-

lysninger kunde tilvejebringes. Han mente, at han havde været

den høfligste Minister, og vidste intet om, at han havde virket

frastødende paa de fremmede Ministres Herrer.

Om han ikke ofte, imod Kongens Befaling, havde tilstaaet

sine Venner utilbørlige Summer af Kongens Finanser og ladet

al Ting passere? — Det havde han ikke kunnet gøre; hvad de

havde faaet udbetalt, skete efter deres egen Regning; havde de

regnet for højt, maatte de tilsvare det.

Om han ikke havde ladet Kongen underskrive Bestallinger, i

hvilke der vare et aabent Kum til Navnet, og senere givet Embederne

til andre end dem, Kongen havde befalet? — Dette nægtede han.

Var der mange Ansøgere, havde han ladet Kiimmet staa aabent,

og senere indført den, Kongen havde udna;vnt.

Om ikke han og hans Venner havde tilforhandlet sig Kongens

Obligationer og brugt han^ Majestæt i deres Interesse? — Aldrig!

Dot vilde von Støckcn bevidne. Alene at man kunde beskylde

ham for sligt, var oprørende.

Oui h;iji i'] lor at skjule saadanne JNIisbrug havde holdt Kan-

seiliet og Skatkamret i cm bestandig Forvirring? — Nej, han havde



En overordentlig Kommissions Nedsættelse. 113

ikke bragt Forvirring, men Orden, i Kanselliet. Skatkamret havde

ikke staaet under hans Ledelse.

Om han ikke havde ladet sig forlyde med, at det var godt

at bo i et Land, hvor man kunde vorde Greve, Fyrste, ja Konge?

og at han efter Hans Majestæts dødelige Bortgang tragtede efter

at blive større? — Aldrig havde han tænkt, end mindre sagt sligt.

Forøvrigt vidste Hans Majestæt selv bedst al Ting.

Om han af egen Myndighed havde ladet sin Konges Vaaben

tage ned af Kirkestolen? og uden Hans Majestæts Befaling ladet

sit eget slaa op paa dette høje Sted? — Derom havde han aldrig

hørt et Ord ; var det desuagtet sket, saa var det foretaget uden hans

Vidende.

Om han ej havde tilbageholdt kongelige og med Kongens

egen Haand skrevne Befalinger, og derimod udstedt andre For-

ordninger, og i Hans Majestæts Navn forsikret høje Fyrster

ganske modsatte Ting, Kongen uafvidende, — altsaa prostitueret

Kongen ?

Her siger Skriveren, der optegnede Griffenfelds Svar, at det

var vaklende, da han selvfølgelig forlangte, at man skulde vise

ham et sligt Tilfælde; han selv kunde intet erindre. Tillige gjorde

han opmærksom paa, at han havde brugt Hr. Biermann til den

udenlandske Brevveksling; hans Breve maatte altsaa gjennemgaas.

Han var forsikret om, at han aldrig^ havde haft Tanke om at til-

drage sig Hans Majestæts Vrede. Havde han ufrivillig gjort det,

da bad han Hans Majestæt om Naade.

Forhøret endte med følgende Kraftsalve i fem Spørgsmaal:

Om den fængslede Kigskansler erkendte sig skyldig i Aager med
Præstekald, Udsugelse i Retssager, Underslæb, Majestætsforbrydelse

og Landsforræderi? Hvortil Griffenfeld i Henhold til sine oven-

anførte Svar erklærede, at, da han ikke havde begaaet de For-

brydelser, man vilde paadutte ham, kunde han heller ikke erkende

Rigtigheden af disse Beskyldninger.

Den aabenhjærtige Redegørelse overtydede Griffenfelds Fjender

om, at, hvis hans Sag blev voldgivet en regelmæssig Domstols

Kendelse, vilde han enten blive frikendt eller slippe med en

ubetydelig Straf. Vilkaarlige Midler maatte nyttes for at fælde

ham. — En overordentlig Kommission nedsattes i Begyndelsen af

Maj for at forhøre og dømme Griffenfeld. Kommissærerne valgtes,

eftersom man antog om dem, at de vare den styrtede Kanslers

Fjender. Flere af dem valgtes af Kongen selv; han burde dog i en

Sag, hvor han selv optraadte som Anklager, have ladet Retten

II. 8
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have dens frie Gang. Til de Midler som den Mothske Slægt med
stor Hold havde benyttet sig af for at opbringe Kongen imod

Gritlendfeld, var det, at han havde tilsidesat Folk, der havde Kongens

Lofte og Segl paa et bestemt Embede; og for egen Fordels Skyld

hjulpet sine egne Kreaturer ind i Embeder, der af Kongen vare

lovede bort. Herom vidner følgende Brev fra Oversecretair i det

danske Kanceli M. Moth eller Arkivaren sammensteds I. Moth.

Forbogstavet er utydeligt.

-Hochedler Herr! Sehr werther Freund! Ich mochte gern

don Horrn sprochen wan er etwa bey der Canzeley voriiber ginge.

Maszen ich ein exempel håbe, das Griffenfeld ungeachtet I. K. M*
einem Studioso einen Pastorat Dienst unter der Hånd und Siegel

gegeben (formodentlig paa Hr. Moths Anmodning) einem andern

solchen Dienst propter lucrum zuAvegebracht.»

Til Forhorsdommer og Anklager toges den oven anførte

Bedrager, Otto Mauritius, der ej engang forstod Dansk, saa hans

Klage maatte oversættes af Generalfiskal K. Pedersen, der ud-

nævntes til Rettens Skriver. Mauritius foreslog Hertugen af

Ploen, at han skulde føre Forsædet i Kommissionen, da han

bedst kunde skræmme Dommerne; og, da Hertugen betakkede sig,

foreslog han at tage den nye Kansler, F. Ahlefeldt, til Formand;
men han havde heller ikke Mod til at staa Ansigt til Ansigt lige

over for Griffenfeld. Kristoffer Kørbitz, Holger Vind, Jørgen Rosen-

krantz. Præsten Hans Leth og flere vægrede sig ligeledes ved at ind-

træde i Kommissionen. Endelig sammensattes den af tolv Mænd, om
hdlke man nærede det Haab, at de vare villige at dømme Griffen-

feld fra Livet, overensstemmende med det Partis ønsker, som nu
havde Magten i Hænde.

Formand i Kommissionen blev Ove Juel til Villestrup, Gehejme-

raad, Vicekansler, Befalingsmand i Kristiansand Stift, x^ssessor i

Statsraadet.

De øvrige Medlemmer vare:

Hr. Kristen Skeel, Gehejmeraad, Befiilingsmand over Hald og

Skivchus Amter, Assessor i Statsraadet.

— Korfils Trolle lil Sandholl , Ridder, Gehejmeraad, Assessor i

Stalsraa<b'i.

— Ejler, Frihcrri' ul Holck, lil Holkonhavn og Elkær, Ridder,

Geliojiricraad, Assessor i Statsraad(^t og Generalitetet.

— General Frccjcrik ArensiorlV, Clicl' lur (Jardcii lil Ilcsl, {{iddor.

II/tjosterets-Assesson^rne Poder Hosen, ria'sideiil i K(d)onhavn;

Kanselliraad Henrik Malliesiiis; Justitiariiis Tetler liassen; Kanselli-
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raad Thomas Fincke, Amtmand over Bornholm; Kansclliraad

Konrad Hesse; Kansclliraad Titus Biilcke, Borgmester i København

;

Professor Rasmus Vinding.

Med Valget af flere af disse Mænd, saa som Vinding og Fincke,

var Mauritius misforn£>jet, og han skrev til Hertugen af Ploen, at

han skulde drage Omsorg for, at de bleve ombyttede.

Den 3die Maj mødte Griffenfeld for Kommissionen, og General-

fiskalens Klagemaal oplæstes i Retten. Dets Indhold var følgende

:

I. At Grev Griffenfeld, dreven dertil af Pengebegærlighed, havde

solgt fast alle Præstekald til den højstbydende.

Til Støtte herfor anførtes fire Eksempler:

Vicesuperintendentposten paa Island, hvorfor han havde mod-

taget 400 Rdl.

Estvad Præstekald, som han havde solgt til Peder Brandt for

500 Rdl.

Et Præstekald i Fyn, solgt til Peder Jespersen, som havde erlagt

600 Rdl.

Svenstrup Præstekald paa Als, hvorfor han havde faaet 250

eller 150 Rdl.

II. At han i Retssager havde gjort sig skyldig i Udsugeiser og

Optrækkeri. Til Bevis for denne Paastand anførtes, at han

af en Mand ved Navn Jakob Becker havde modtaget 200 Rdl.

for en Sekretær-Titel, som Hr. Becker ikke en Gang havde

faaet; af Hamburgerne en Anvisning paa 10,000 Rdl. og af

Hr. Regeringspræsident Kielmann en Ring. Fremdeles havde

han villet bortbytte Grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst

imod Tønder Amt, for ved dette Bytte at faa i Skænk Amtet

Steinhorst, en Forbrydelse, som Greverne Ahlefeldt og Altenburg

havde hindret. — Beskyldningens Rigtighed, mente Anklageren,

fremgik ogsaa deraf, at han af Hr. Klingenberg havde faaet

7000, af Hr. Rentemester Muller 4000, af det østindiske

Kompagni 1000, af Hr. Peder Luxdorph 400 og af Hr. Johan

Banniermann 400 Rdl.

End videre havde han uden Kongens Tilladelse tilvendt

sig Grevetitlen i det romerske Rige og modtaget -Oen Wollin

af Kurfyrsten af Brandenburg.

Endelig havde han solgt en Vicelagmands - Bestilling til

Kristoffer Kaspersen for 600 Rdl.

III. At han havde begaaet Mened og Underslæb.

1. Ved ej at holde fortrolige Sager hemmelige, men optegne

8*
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dem i sin Almanak, hvorved de lettelig kunde komme til

andres Kundskab.

2. Ved ikke efter Embeds Ed og Pligt, uden al Persons

Anseelse, at foredrage alle Ansøgninger for Hans Majestæt.

3. Ved ikke at rette sig efter den rensborgske Advarsel.

4. Ved ikke at have flittigt Opsyn med Kanselliet; men lade

mange Kansellisager ekspedere af sine Tjenere i sit

eget Hus.

5. Ved at tilbageholde og undertrykke Memorialer og fremmede

Fyrsters Breve, der ere fundne ubrudte ved hans Fængsling.

6. Ved at lade Rum til Navnet staa aabent i Bestallinger

og saaledes lade dem underskrive, og derefter fore et

andet Navn ind end det. Majestæten havde befalet; det

var sket med det Sognekald i Odense, der var lovet til

Feltprovsten.

7. Ved at forsomme Hs. Majestæts Interesser i Skatkammer-

sager, og lade sine Venners store Regninger paa Rejse-

udgifter og Tærepenge passere uden Notater.

IV. At have begaaet Majestætsforbrydelse, hvilket sluttedes af

hans Brevveksling med alle de høje allieredes Fjender og

særlig med Sendemændene Terlon og Lilliecrona. Følgende

Sætninger, der vare uddragne af Griffenfelds Breve til Terlon,

fremhævedes som majestætsforbryderske og landsforræderske:

(•Frankrigs og Sverigs Hemmeligheder ere fuldstændig sikre

i mine Hænder«.

(•Tjen mig i at sende mig Brevene virkelig forseglede, og

ikke med vedhængende Segl; ti, da jeg ikke kan forsegle

dom Ijehændig nok igen, kunde Hr. Feuquiéres let tage mig

f(»r en Brevgavtyv, en meget upassende Egenskab for en Kansler ».

(•Jeg maa paatage mig at væ^re Deres Postmester, saa

længe dette staar paa.»

•'Brevene, der komme mig i Hænde, skulle nyde al den

Sikkerhed., De kan onske, hvad enten de gaa til eller fra

Deres Hof.«

(•Sorg for, al Pakkerne ej ere for tykke, at de ej ))aa-

drage sig vore l-'olks iMistanke.*)

For disse Forl)ry(lelser androg Anklageren ]»aa, at (Innen fra-

toges den grevelige Va'r<lighe(| , at hans (Jods og Formue konfi-

skeredes, at hans Vaal)en og Hja-hn sønderbrndes af Bøddcden, at

han selv inaaite blive levende reven i Slykker af Hesl(\ eller og

lagt jiaa Stejl«' efter at va-re halshugget.
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Efter at Anklagen og flere af de i de foregaaende Dage

optagne Forhør vare oplæste, tog Griffenfeld til Genmæle

imod de rejste Beskyldninger og erklærede, at han aldrig havde

oppebaaret en Hvid for Justitssagers Administration; at han

havde modtaget Penge af Folk, der havde faaet gejstlige og

verdslige Bestillinger, nægtede han ikke, kunde være sket; saadant

hændtes jo i alle Verdens Riger og Lande, og det stred jo ikke

imod hans Ed, som kun forbandt ham til ikke at modtage Skænk

eller Gave i Kettens Administration. De Foræringer, han havde

oppebaaret, vare stedse blevne paanødte ham. Hvad Præsterne

vedkom, saa havde han vistnok efter deres Beskikkelse modtaget

Penge af enkelte af dem, men altid holdt det for et Taknæmlig-

hedstegn. Statholder Ahlefeldt havde jo endog tilbudt ham over

GOOO Daler aarlig af de holsteinske Anliggender. De østindiske

Direktører havde kun betalt ham den Sum, som de vare ham

skyldige, hvilket man jo kunde erfare hos dem selv. Kristian

d. IV's Reces, der anførtes imod ham i Generalfiskalens Ind-

læg, mente Grev Griffenfeld var ophævet. — Derefter fremlagdes

i Retten Oversekretærs -Eden, som Griffenfeld nægtede at have

aflagt. Han havde givet et Revers fra sig, der var paa Slottet.

Greven mente, at de Gaver, han havde faaet, ikke strede mod hans

Ed; han kunde derfor ikke kaldes for simoniacus. Han saa jo

nok, at alt var beregnet paa at male ham saa sort som muligt for

Kongen.

Afskriften af Kongens i Rensborg gjorte Erindringer læste

Grev Griffenfeld igennem. Han troede ikke, at det var Kongens

Befaling, at han skulde resolvere sig derpaa. Hvad Foræringerne

vedkom, som Kongen i samme Missive havde advaret ham at vogte

sig for, saa skulde det findes, at han ikke havde modtaget utilladelige

Foræringer. Dertil svarede Generalfiskalen, at han ogsaa senere havde

oppebaaret Foræringer og brevvekslet med Rigets Fjender. « Havde

jeg gjort det», svarede Griffenfeld oprørt, «saa havde det været

ilde, hvad enten Kongen havde advaret mig eller ikke«).

Kielmanns Ring paa 2000 Rdl.s Værdi, havde han vel faaet

efter de rensborgske Advarsler, men holdt det kun for en Bagatel.

Nogen Tid efter at de rensborgske Traktater vare fuldstændig

endte, havde Kielmann sendt ham en Ring i et Brev; Brevet var

blevet aabnet i Kongens Nærværelse, og der havde baade været

Tale om at sende Ringen tilbage eller lægge den i Arkivet til et

Tegn paa, at Kielmann havde været taknæmlig for, hvad der var

passeret i Rensborg; men Kongen havde tilladt ham at beholde den.



118 Gritfcnfelds Domfældlse.

Grevskaberne Oldenburgs og Delmenhorst's Bytning med Tander
Amt. var oprindelig Feltherren Schacks Idé, hvilket Kongen meget
vel vidste. Grift'enfeld havde nyttet denne Plan, kun for at lokke

Kielmann til Rensborg. Det havde derfor slet intet paa sig, at

Kielmann havde tilbudt ham Steinhorst Amt, naar Byttet kunde
komme i Stand. Grev Altenburg vidste slet ikke noget om Sagens

rette Beskaifenhed. Han var stadig bleven holdt i den Mening,

at Mageskiftet virkelig skulde gaa for sig.

Hr. Klingenbergs Obligation paa 7000 og Hr. Eentemester

Mullers paa 4000 Edl. havde de udstedt, fordi de havde laant

Penge af ham, og for de Arbejder, han havde udfart for dem.

Hr. Gabels Obligation paa 3000 Kdl. havde han altid haft i Sinde

at brænde; det var aldrig faldet ham ind at ville indkræve den.

For ^en Wollins Vedkommende kunde det ses af Kurfyrstens

Brev, at den var bleven skænket ham af god Villie. Han havde

vist Brevet til Kongen, og denne havde givet sin Tilfredshed der-

med tilkende. Han fandt, det var besynderligt, at man vilde gøre

ham til en Forbryder, fordi Kongen af Frankrig havde gjort ham
store Lafter og Tilsagn. Det var jo en Ære for Landet, at en

kongelig Minister, som han jo var, kunde komme i saadan Agtelse

hos fremmede Fyrster og Herrer. Med Meyercrones Breve havde

man gaaet underlig tilværks ; ti de, som havde udsuget det bedste

af dem, havde ikke ret vel overvejet, hvorledes Sammenhængen var.

Det engelske Brev, man havde haft ondt af, var skrevet for at faa

Underretning om, af hvad Grund engelske Fyrster og Grever skreve

sig med Titler til Lande og Jorder, der ikke tilharte dem.

At mange Ansøgninger, deriblandt adskillige, der vare gamle,

vare fundne i hans Hus, var naturligt; alt kunde ikke ekspederes

paa én Dag. Nogle Ansøgere liavdc ikke forlangt at faa deres

Ansøgninger tilbagesendte, og desuden havde han jo mere at

besørge end dem. Alle Ansøgninger kunde ikke altid ekspederes

efter Ansøgerens Bekvæmmelighed. Kun faa Gange havde han

ladet blive aabent Kum til Navnet i Kongebreve. Det var sket

med det ledige Sognekald i Odense for de mange Ansøgeres Skyld.

Navnet var blevet indfort i)aa Slottet, eller al Kongen var bleven

spurgt derom, og saaledes havde det ogsaa gaaet til de andre Gange.

Fiskalen spurgte, hvorfor Greven havde skikket Breve under

sit Omslag til Kojigens Fjender. Grillenfeld svare(l(>, ;it det var

Hans Majestjets egen Befaling, at de franske Breve skulde besørges;

(let skuld(? aldrig bovises, at der liavde gaaot svenske under hans

Kuvert.
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Hvad han havde skrevet i sine Almanakker, mente han, var

hemmeligt nok. Han kunde aldrig formode, at de saa snart og

saa let skulde komme i fremmede Hænder ved den imod ham
brugte Fremgangsmaade.

Det Testament, han havde skrevet i Hans kongelige Majestæts

Navn, skulde visselig have været underskrevet af Hans Majestæt.

Han, Griffenfeld, havde faaet Befaling til at henlægge det i

Arkivet.

Hermed sluttede Forhøret den 3. Maj, og Griffenfeld fik nogle

Dage efter Tilhold om at levere Kommissionen et skriftlig Indlæg

til Besvarelse af den imod ham opsatte skriftlige Klage. Han

forsynedes med Skrivematerialer, men det tillodes ham ikke at

raadføre sig med nogen som helst, uagtet der i det kongelige Mandat

til Kommissionen, som skulde dømme i hans Sag, af Kongen var

lovet ham en Advokat til hans Forsvar, naar han begærede det.

Endvidere afsloges det ham at erholde hans Kopibøger, skønt han

kun der — som han skriver — kunde hente Lægedom imod den

Gift, hans Fjender havde uddraget af dem.

Uden andre Hjælpemidler end sin trofaste Hukommelse, gen-

drev Griffenfeld sine Fjenders Beskyldninger i følgende Forsvars-

skrift, som han i Løbet af tre Dage skrev i Fængslet og den 11.

Maj tilstillede sine Dommere.

Eespective, Hoiædle, Velbaarne, Velbyrdige og Velædle Herrer.

Jeg erkiender med al Taknemmelighed, at mig eengang efter saa lang

og ofte forgieves giorde, Ansøgning, de Puncter jeg beskyldes for, ere

blevne communiceredc. Jeg vil intet opholde mig med, at svare til

Indgangen af Generalfiskalens fordanskede Indlæg, dets rette Author let

nok er at kiende.

Velbr. Frederich Gab els Skrift vil jeg ei viitløftig besvare, helst

efterdi det hverken gir eller tar noget essentielt i denne Sag; og hvad

naadig Affection den Salige Herre, Høilofflig i Amindelse, til mig ind til

hans Dødsdag, uforanderlig baaret haver til Manges Jalousie, Alle og i

Særdeleshed dem, der i Kammeret H.Majst. opvartede noksommelig bekiendt

er. Var Frederik G ab els Fader Salig endnu i Live, eller og H. Majst.

Salig og Høilovhg Ihukommelse , endnu levede , kunde og skulde det

bedre skee. Har han med Eed bekræftet denne hans Deposition, saa

vil jeg ham Guds, den AUerhøistes retfærdige Dom ene overgivet have.

og tænke, at Gud haver befalet ham at bande mig, og tør muligt i

det Sted lægge mig en Velsignelse til, efter sin behagelige Vilhe.

Jeg vil ej heller berøre det, som i samme Indgang meldes, at H. Majst.

har håfft største Aarsag med mig at forfare paa den Maade, som skeet er,

ja endog saa vel uden nogen videre Proces, eller foregaaende Rettergang,

mig paa Livet at straffe, som Deprehensum in fiagrantissimo Crimine per-
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duellionh, som han det kalder; det er at sige: begreben paa færske For-
ræderi es Gierniuger, der dog icke det allerringeste er allegeret af deslige

Beskyldninger, uden hvis [o: hvad] Chimerer man sig af mine Copie-

boger, siden mit Fængsel, formeret haver. Saa at vel kunde spørges:

paa hvad Fundament mine Uvenner, tværtimod Lands Lov og Ket, har

turdet understaa sig Hans Majst., saa naadig og retfærdig en Herre,

til slig fængslig Arrest at persvadere? Mens jeg underkaster mig ganske
Hans Majsts. Yillie; og endog med mig q/f' executione er begyndt, jeg

selv pludselig udi Fængsel hensat, mit Barn af Huset udskudt, mine
Papirer og Losore bortført, mine Ridderordener fra mig affordret, som
er den sidste Ceremoni, der pleier at foregaae Capitale SuppUcium [Livs-

straf], som baade af Montmorenci, Biron og StrafFord, deres Historier

er at see, saa undergiver jeg mig dog med en fuldkommen Resignation, udi

dybeste Submission, alt hvis H, Majst. godt befinder, alligevel jeg vel havde

.dsket, at mig samme Skjel, som Sal. Hr. Niels Trolle, der han paa
det Groveste af enLøvenhaupt blev beskyldt, samt min salig Formand,
Hr. Cantsler Reetz, og end af ringere Condition, saa som Christen
Jensen Laugmand, alle siden den souveræne Regierings Begyndelse,

skeet er, maatte være vederfaret; hvilke ikke engang enten med Sus-

pension ab officio eller med Arrest udi deres Huse have været belagte,

mens al Frihed ladt, sig af deres Breve og Documenter til deres Forsvar

at betiene, og med deres Venner herom at beraade, som de selv

kunde ønske og begiere. Der mig dog Alt saadant har været betaget

saa ganske, at mig ikke engang er en Skrifftavle eller Almanak er bleven

ladt, hvorudi jeg mine Tancker, og hvis mig indfalde kunde, pi-o viemoria

har kunnet tegne, og mig nu paa niende Uge først Blæk, Pen og Papiir

forundt; saa at, hvis min Hukommelse mig nu icke i en Hast vil suppeditere

eftersom mig icke engang mine Copiebøger har maattet blefven bevil-

gede, hvoraf jeg dog Lægedommen imod den Gift mine Hadere deraf

draget havde, eneste kunde have at tage, det faaer at blive tilbage,

ihvor essentielt det ellers være kunde til min retfærdige Sags Oplys-

ning; jeg vil derfor træde til Sagen selv, og Posterne kortelig besvare.

L Her beskyldes jeg nu først, at jeg fast alle Præste-Embeder
(for det der meldes om geistlige Beneficier er latterligt, eftersom ingen

Canonicater, P ræbender, Yicariater, Provstier eller deslige

Beneficier, siden det store udi min salig Herres Tid giorte Udlæg, mere
tilovers er) de mecst i)engebydonde Leiesvenno confereret haver; som er saa-

dant et uforskammet Digt, at havde man istedon for de Ord: Fast alle,

sat disse: heel faa eller fast ingen, saa havde det dog været en grov

Caluranie og Bagvaskelse. Thi jeg aldrig i mine Dage holdt, eller lod

holde Licitation over noget Præstekald, eller havde noget saadant fal;

og hvis, iblandt Hinidrede, En er funden, som mig med nogen Gave

skulde endelig have villet betænke, har det været saadant et frivilligt

Taknemmelighedstegn, at det ingenlunde til nogen Kiøben eller Sælgen,

uden med største Malice kan hentydes; som vel sknlde l)eiindes, dersom

specificeret blev, hvem num egentlig dermed meente. Thi af de Fire som
lier allegeres udi syv Aar, Hans Majst. har regieret, for at giøro saadan

limit af, njaa det først hæng", selsomt sammen, i det at udi Indleggi^t meldes,

at jeg skal iiave til en udygtig I'erson soldt Vice-Superintendents Be-
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stillingen udi Island, og at jeg skal have faaet 400 Kdl. og Borger-

mester Fogh 100 Kdl.; og udi Foghs Dejiosition skal staa, at jeg

skal have faaet 400 Kdl. og givet ham 100 Kdl. deraf. Det maa være

et svar Tag siden; mens i hvorom Alting er, saa kan det icke siges,

at jeg har soldt ham samme Embede, eller recommanderet ham for

Skjenk og Gave, eftersom jeg ham aldrig recommanderet, mens tværtimod

afviist haver, og maa han endelig af Hr. Kigsadmiralen være recom-

manderet, og af mig expederet omsider, efterat H. Majst. det bevilget

havde ; saa at hans Gave, om nogen haver nogensinde været, har været

ham til denne Promotion baade unødig og unyttig.

Hvem Peder Brandt og Peter Plade (af hvilke den Første, efter

Indleggets Formelding, den ene Kaldet dog ikke eengang skal have nydt)

ere, veed jeg ikke, eller hvo dem har recommanderet til mig; maa som

andre Supplicanter, effter deres Supplicationers Indhold, være befordrede,

da sig ingen Anden om samme Tienester anmeldet haver; har de sig

adresseret til mine Folk, veed jeg ikke, hvad de med hverandre kan have

aftalt; kan ei heller, som en Aarsag til deres Forfremmelse, mig impu-

teres. Hvo den Peder Jespersen er, som, siges, Henrich Lund
skal have berettet, at have bekommet 600 Rdl. af til mig for et Kald i

Fyen, kan jeg umuligt besinde, og veed jeg icke, naar han mig for En
af det Navn Noget skulde have leveret.

Siden sluttes denne Punct saalides: .,At man intet vil tale om Licita-

tiones formedelst Præstekald til Odenseh, Ærøeskiøbing, og andre mere

utallige og meget høitbedragende." Kiere! Hvi vil man ikke tale derom?

Thi er det sandfærdigt og beviisligt, hvi vil man mere forskaane mig

med det ene end med det andet? Og er det Usandfærdigt og Skarn

(som det ufeilbarlig er, og let, om Sandheden kan inqvireres, jeg og

intet heller ønskede, end selv at tale med dem, som her udi Ind-

legget ere bleven allegerede) er det, siger jeg, saadant Skarn og Digt,

hvortil tiener det da her at fremdrage, uden for at giøre efter Licenciat

Mauritii Regel Apophthegma, som, udi sidste Conference, der jeg spurgte

ham ad, hvi han tilforn, udi forrige Forhør, saa dristigt havde sagt, at

jeg skulle have ladet mig forlyde: Det var godt, at være i et

Land, hvor man kunde blive Greve, Fyrste, og omsider
Konge, og at jeg længtes efter min Herres og Konges
Død, saa vilde jeg være Overformynder, og deslige mere Ca-

lumnier, svarede han mig heel ubluelig : Un ter dessen wilre es doch
gesagt word en von jemanden; er repetirte es, saa hænger det en

dog en Klik paa. Saa at det synes, det er ret at practicere det gamle Ord

:

Calumniare audacter semper aliquid hæret.

Bagtal kun dristig, der bliver altid lidt hængende.

Mens jeg tror. Guds retfærdige Heuffn vil finde slige Folk, og at de

vill drage sig i Forbandelse som i een Skjorte, som vil trænge sig som Olie

ind udi deres Marv og Been, de, som med slige skammelige Bagvaskelser

søge en ærlig Mand hos Kongen at denigrere. — Helles i Almindelig-

hed Præstekald angaaende, har det været min Maneer, at de, nu paa

syvende Aarstid H. Majst. har regieret, af mig ere blevne recommanderte,

har jeg enten selv hørt, og, efter deres optegnede Profects og Dygtigheds

Maade, hos H. Majst. befordret, eller og efter deres fremviste Testimonia,
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Bispernes og fornemme Personers Recommendationer, tiit ogsaa efter

Sognepræsters Anmodning, som Capellaner begiert have, promoveret; og

liar Xogen adressert sig til mig selv, liar lian sandelig ikke havt for-

noden, med Skjenk og Gave sig at recommandere, men snarere, naar liau

med Sligt er fremkommen, plat er bleven afviist, som Adskillige vitter-

ligt er; og jeg mig endnu især erindrer En, ihvorvel heel skickelig

Person, som mig, tilligemed et smukt Carmiue en hæderlig Præsent

offererede, med dette Svar, at have afviist:

JVuUa domi nostræ divenditur infida 7iummis,

Sed pretium posthæc illa lahoris erit,

Intet gejstligt Ornat er tilfals fra vort Hus; det bliver herefter kun
Belønning for Flid.

som jeg ham eæ tempore paa hans Brev tilbageskrev, og Brevet tillige-

med Præsentet, hannem strax igien tilstillede. Han blev og siden af mig

hjulpen gratis. Jeg har og endnu nylig, der en vis Person mig en Præ-

sent, for Præstekald at erlange, offererede, hannem det plat afslaaet;

og endog han siden til et andet, fordi han det fortiente, blev befordret,

har jeg dog ingenlunde hans Præsent, som han alligevel i mit Huus,

mig uafvidende, skicket havde, villet beholde; men ved min Kammer-
tiener (som jeg altid troe og puuctuel til at forrette, hvis hanncm
befaledes, befundet haver) endelig tvunget hannem til, at tage det igien.

Hvilket skete et Par Dage eller noget førend denne ulykkelige Hæn-
delse mig mødte; hvilken, om den nogle Dage tilforn var skeet, havde

endog samme Præsent bleven fundet i mit Huus, og havde jeg da lige-

saa uskyldig for det, som for det forrige, kunnet blive besnakket.

Hvad sig ellers Recessens Ord belanger, seer jeg ikke, hvorledes

de her kunne tilpas komme, med mindre de ved Haarone endelig did-

drages; thi saasom Præsterne den Gang ved 7 Kaldsmænd vælges skulde,

saa er de og egentlig kun paa det Valg anseet, at Sligt med Stemmernes

fuldkomne Frihed kunde skee, og er dog den derhos satte Straf ikke

nær saa farlig, som den her afmales; langt mindre er det hørt, udi

Danmark, Xogen sit Jordegods efter Lands Lov og Ret at forbryde, uden for

Forræderi og Avindskjold imod Kongen og sit Fædreland. Men ihvorom

Alting er, saa har jeg alt remonstreret det, som jeg nu her korteligen

gientager, nemlig, at jeg aldrig solgte, langt mindre lod licitere, noget

Kald, som saa meget odiose berettes; at om jeg af Nogen, som i saa

mange Aar lieel faa maa have været. Noget skulde haifve nydt, det et

ganske frivilligt Taknemraelighedstegn har været; og af dem, som sig

til mig selv have adresseret, har jeg hverken før eller siden Noget

villet annamme. Hvorom jeg beder de gode Herrer saa favorabel en

Raj^port til IL Majst. ville giøre, at ikke mine Uvenner sig af denne

Pra;text skulle j)rævalere til mit Navns og Rygtes Ruin, og jeg derover

af Df'speration foraarsages at sige:

Q,uid te frustra Virtiis ! inano noiiien cohu?

[Dyd, du er et tomt Navn, hvorfor dyrkede jeg dig hen i Taaget?]

dersom ilde eller velgiort ]);ia Lykke og Fromme eens Skjcbiie og Ffter-

raæle følge skal.

IL Jeg vil nu skrid«' til en anden Post, og deralV først uddrage

<le iiidljL'ndiskc, og d<'rtil ordentlig svare, og siden til de udlændiske,
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Og saa komme, eftersom det saa forvirret iblandt hinanden er sat udi

Indlegget.

Her giøres nu først een stor Tale om, at jeg skulde liaffve

foragtet og i Veiret henslaaen H. Majsts. allernaadigste Formaning,

skreftVen til mig i Rendsborg, saa lindendes: I faaer og at holde over,

at Ingen tager usømmelig Skjenk og Gave. Der jeg dog med Sandhed

kan sige, at jeg H. Majst. som en Gud paa Jorden (som Skriften og

kalder Konger) altid at have venereret, og med al Punctualitet hans Ordrer

og Befalinger efterkommet; og ere just de allegerede Exempler alle

længe tilforn før samme Brev. Dog haaber jeg, inden jeg denne Punct

slipper, klarligen at demonstrere, at jeg hverken før eller siden, noget

usømmeligt heri beganget haver, eller noget giort, som enten i Guds

eller menneskelige, mig hidindtil bekiendte, Love og Forordninger for-

budet eller formeent er.

1) Meldes her om Jacob Beckers Attest, at han mig 200
Ducater, for lang Tid siden, i en liden Æske skal have skicket; hvor-

hos han da selv sætter, at han havde foregiffvet, det vaar fra

Egidius Hennings. Hvor meget det vaar, veed jeg ikke; thi jeg

havde dem aldrig ude; og siunes vel Æsken noget liden til den Summa; men
vist er det, at samme liden Æske, for langsommelig Tid siden, mig
blev tilskikket, som jeg sidder og skriver om Aftenen ; der jeg hørte det

var fra Egidius, skjar jeg Baandet løs; men som jeg, ved Æskens
Aabning, fornam paa Papiret, at det var myntet Guld, fattede jeg Mis-

tanke, at det ikke maatte være fra Egidius, lukkede den derpaa til

igien, og lod Brevet derpaa saaledes uopbrudt ligge; fandt saa siden engang

samme B e c k e r i min Stue blandt andre og spurgte ham ad, hvorledes dermed

var beskaffent? da han mig sagde, at det var fra ham selv, og at han

søgte Titel, hvor mig Ret er af Secretær hos H. Majst., hvilket mig,

for mange Aarsagers Skyld, ikke anstod, gav ham derfor kun heel slet

Fortrøstning derom, sagde og, ham hans Dont at ville skikke tilbage

igien, hvilket, formedelst de derpaa indfaldne Holsteenske Reiser, og

derpaa fulgte Campagne bleven forhindret. Siden min Hiemkomst, da jeg

ham engang igien saa udi mit Huus som var ikkun kort før denne

ulykkelige Hændelse mig mødte erindrede jeg mig det, og satte mig
fore, hans Brev og Præsent igien at oplede og hannem at tilsende.

Saaledes forholder det sig i al Sandhed; og maa samme Æske endelig

saaledes endnu efter mig være funden, med Brevet uopbrudt uden paa.

Hvad nu herudi end Momus selv kunde finde at laste, troer jeg ingen

fornuftig Mand kan udgrunde.

2) Siges heel ubluelig, at jeg skall haffve soldt alle Justitscharger

til den Meestbiudende; til hvilket at bevise, den eene Christopher
Caspersens Exempel allegeres, som skal være bleven Vicelaugmand
i Trundhiem , og præfereret En ved Navn Peder Christophersen,
som udi Indlegget formældes, fordi han bød 100 Rdlr. mere, end den

Anden. Mit Hierte maatte bløde udi Livet, og hårdt ad fortryde, at

jeg nogentid vel giort haver, nu jeg seer, jeg paa slige Maader, med
saa grove og ubevislige Calumnier skal aspergeres. Det er dog saa

vidt godt, at jeg erindrer Sagen endnu, i hvorvel det nu alt er Aar
.

eller længer siden. Sagen er denne:
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Over Aar og Dag førend bemeldte Christopher Caspersen fik

samme Titiil, har han, og ingen Anden solliciteret derom; men saasom
Langmanden P. Dreier, veed ikke hvad Præjudice formeente sig

derved at tilføies, blev det saa derved, indtil langt omsider, og Aaret
derefter, da bemeldte Laugmand sig udlod, det gierne en Anden, som før

blev nævnt, at ville unde; da, som jeg ikke saa, hvad Præjudice, for-

medelst den Enes Titul raeer end formedelst den Andens, hannera skulde

kunde tilfoies, og ikkun En det kunde nyde, præfererede og recommanderede
jeg dertil bemeldte Caspersen sponte , og da han eller Nogen mindst

tænkte derpaa, ikke for saadan vilain Gevinstes Skyld, som her saa

usandfærdeligen siges, men fordi han havde været den Første, som
derom auholdt, var ellers en Mand, som jeg af de Herrer Bielke og
Pasberg havde hørt rose og gives et godt Skyld, og hans fornemme
Slægt og Paarørende vare mig alle velbekiendte. At han et frivilligt

Taknemmelighedstegn hos mig derfor har villet aflægge, veed jeg ikke

ikke imod hvad Lov og Forordning, saa vidt jeg hidindtil seet haver,

kan stride. Og at jeg Noget herudi eller udi andre Sager, ved Borger-

mester Fogh eller nogen Anden, skulde have ladet mægle eller nego-

tiere, er mig usandfærdeligen og ubeviisligen paasagt.

3) Om Hr. Klingenberg vilde give mig een af sine Herre-

gaarde, seer jeg ikke at jeg forsaa mig nogensinde, om jeg den antog;

men det skal vist og ufeilbarligen befinde sig i Gieruingen langt ander-

ledes med disse udi Lidlegget ommeldte Penge.

4) At Kentemester Muller har endelig, efter hans eygen Brevs Formel-

ding, villet lade saadan Taknemmelighed kiende, seer jeg ikke imod hvad
Bogstav det strider, og ser jeg, at der staaer hos, at det var for den Umag, jeg

med hans og med hans Børns Patenter havde havt, og hvem der allegerer det

Brev imod mig, siunes at være forblindet, eftersom det tværtimod beviser, at

jeg ikke pleiede med nogen vilain eller mercenaire Maade, at tractere Folk

paa. Kobberet er til H. Majst. leveret, og seer jeg ikke, hvad Faute

enten af ham eller mig herudi kan være begangen; ligesaa lidet som
af Greve Ahlefeldt og mig, af hvis hæderlige Præsent, for nogen

Umag jeg med hans Grevskabs Patent, og Indrettelse havt havde,

jeg ordinaire har spiist og drukket. Som jeg og, af Fyrsten af Pløen,

Hans Hr. Fader Salig, for nogen Umag, jeg med den dengang oprettede

Tractat havt havde, et Par Guld Bægere bekommet haver, som baade

H. Majst. selv bekiendt er, og Greve Ahlefcld, som endnu derpaa

svarede en raillant: at Arveguld holdtes for sundt. Saa at det er ickun

alt søgte (^uereller, ligesom det med det Ostindiske Comi)agnie, hvilket

jeg maa bekiende, icke af nogen fornuftig i\laud at kunne begribes,

hvorudi Forseelsen skulde bestaa, at den, som med Nogens Patenter, Breve

og Privilegier, at ex})edere den meste og fornemste Umag haver, ogsaa

derfor regaleret vorder; og er over al Verden ved alle Kanzellier brugeligt.

5) At Mons. Luxdor])h skicker du Penge i iJorgermester Foghs,
lians Huus, hvad kan enten han eller jeg dertil ? Han, som Intet deraf veed,

forend do hannem skickes, og jeg, aldeles ingen Ting af veed, forend mig
berettes, at de d-id ere skickede; jeg, som aldrig li;ir acceptere dem, ei

heller havde isindc at acceptere dem, men gieriu! ham, for hans egen,

og hans Venners Skyld, villet hiielpe.
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6) Jeg har aldrig ladt den ringeste Skilling af B a n n i e rm a u n be-

giere, og skulde nogen af mine Folk det giort have, da er saadant uden

min Villie, Vidskab og Minde, giort. Tværtimod erindrer jeg heelt vel,

at jeg Rasmus sagde: han skulde levere ham de Penge igien, og

endog han mig svarede, at han vel vidste, han ikke tog dem, sagde

jeg dog, han endelig skulde see, at han fik dem igien. Siden har

bema^ldte Banniermann skrevet mig et Brev til for Wismar endnu og giort

mig saa mange Taksigelser, med jeg veed ikke hvor mange Velsignelses-

Ønsker, for hvis ringe Hjælp og Assistance, jeg hannem giort have

kunde; skikkede mig og derhos en Vexel, som jeg dog aldrig har villet

indtrække eller Betaling derfor søge; men tværtimod satte mig for,

naar jeg kom hiem, den ham igien at tilstille, og da mig og om de andre

Penge videre at erkyndige, om han dem ikke endnu skulde have bekommet,

eller tilforn villet igien til sig annamme, eftersom jeg altid største

Compassion med ham havde.

Saasom nu de Skjenk og Gaver, som udi Guds og menneskelige

Love forbindes, alt ere hvis der strecker till, at forvilde og bøie

Retten, og giøre sin Næste Vold og Uret, som udi alle Texter i

Skriften, hvor Gaver forbudne ere, dette conjungeret findes: At tage

Gaver og at bøie Retten , saa vil jeg slutte denne Materie med den

sandfærdige Protestation, aldrig at have for nogen Rettergangs-Proces,

eller Retten til Forvildelse, annammet det ringeste; aldrig til at giøre

min Herre og Konge, enten med Jordegodses Udlæg til utilbørlig

Giælds Betaling, eller i andre Maader, Skade eller ringeste Præiudits,

aldrig til at giøre noget Menneske Uret, som ere de Omstændigheder,

hvilke Guds og Menneskers Love forbinder, og derfor giøre deslige

Gaver usømmelige. Mens hvis jeg nydt haver, har været in imi^e

gratiosis, efter det, som i al Verden og ved alle Cancellier, bruge-

ligt er; hvor, naar man siger, at den og den Charge er saa mange
tusinde værd om Aaret, det icke om den aarlige Løn, som aldrig nogen

Potentat saa høi giver, mens om de, samme Charge annexerede, Acci-

dentier er at forstaa. Saa vil jeg og formode , at jeg icke bliver den

Første, hvis Uvenner tillades, at heraf Prætext at tage til min og mit

Huses Ruin. Jeg vil og formode, at Greve Ahlefeld, om ikke for

vort forrige Venskabs, dog for Rettens og Retfærdighedens Skyld, giør mig
den Skjel, herom at tale paa den Maade, som han med mig vel tilforn

talt haver; at nemlig han mig ombedet haver, de Holsteenske Sager

med mere Alvor at antage, som mig om Aaret over seks eller mere
Tusinde Rdlr. værd være kunde; hvilke jeg, med Gud og en god Sam-
vittighed mit Gott und gutem Gewissen have kunde; og der han mig
bad en vis Person, Hans Majst. til en Raadsplads at recommandere,

som og skeete, sigendes derhos, han mig derfor skulde findes tak-

nemmelig; hvilket og samme Person vilde have giort, og offererede en

heel houorabel Present, som jeg dog ingenlunde antog eller antage vilde;

ikke for jeg holdt det uret eller ubilligt, mens dog fordi udi indiffe-

rente Sager har Enhver fri Villie, at giøre og lade, hvad hannem lyster.

Hvorpaa Greve Ahlefeld mig siden sagde: at han vidste ikke, hvorfor

jeg det havde refuseret, det var jo Accidentier, som hørte til min
Charge, og som jeg med Gud og Æren annamme kunde, og skulde da
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samme Person beflitte sig paa i andre Maader, sin Taknemmeliglied at

lade see. Og paa det han sig des bedre Alting kan erindre, vil jeg

endnu sige her eu Omstændighed, at det er den samme, som jeg

ham et halvt Aar derefter skrev til om, og skikkede ham et Brev,

som Eu, uden sit Xavns Underskrift mig tilskrevet havde, og lod mig

vide, hvorledes man der ude sagde, bemældte, mig af Greve Ahlefeld

recommanderte. Person sig samme Bestilling af mig tilkiøbt havde;

hvorpaa han vel veed, hvad han, saavel som samme Person, svarede;

endog jeg for min Deel alle slige Spargementer og Tidinger foragtede.

Det er og baade Adel saavelsom Andre her i Landet bekiendt, at jeg En og

Anden plat refuseret haver deres Presenter, ihvorvel i heel indifferente

Sager, at antage ; at jeg somme, og det ikke een men flere Gange, har

tilbagesendt, at En og Anden mig undertiden blandt mine Papirer, ja

bag mit Speil paa mit Kammers, mens jeg med Andre talte, haver hen-

lagt deres Taknemmelighedstegn ; saa jeg først nogle Maaneder der-

efter har kunnet erfare, hvorfra det var kommet. Nogle ere der, som

jeg ikke endnu i denne Time har kunnet erfare, hvo de have været.

Ja, der ere end fra H. Majsts. Hr. Faders Tiid, som jeg endnu ikke har

kunnet erfiire, hvo de ere. Saa det er Tegn til, jeg ikke merce-

nairement, mens paa en heel nobel Maneer H. Majsts. Undersaatter trac-

teret haver.

Jeg holder mig noget længer op i denne Materie, denne Beskyldning

er den eneste, som noget Skin og Apparence haver, hvor grove Calumnier

den og anfyldt er; Kosten er sammenspundet allene af dem, som sig

mueligt, og ei uden Aarsag, havde at befrygte, at, naar den braveste

Monarch, som Solen kan beskinne, engang skulde komme til, at gaa

i sig selv igien, han da skulde fatte Heufns Tanker til dem, som ham,

for saadanne ringe Sager, til slige haarde Kesolutioner bragt havde,

imod en Tiener, som han tilforn saa høit elsket og estimeret haver,

og derfor have tænkt fornødent, mig med andre Beskyldninger og Impu-

tationer at gravere, Procedurens haarde Maade dermed at besmycke.

1) Og komme saa de udenlændiske Corruptioners Beskyldninger ; hvor-

iblandt Hamborg først skal regnes udlændisk for sin onde Affection

imod H. Majst., ihvorvel helles situeret paa H. Majsts. ustridige Terri-

torio. Herfra har jeg nu bekommet 10,000 Kdlr. af de Hamborgere;

hvilke uforskammet, og imod Licenciat Mauritii bedre Videnskab høit

opmutzes. Historien er denne: liegieriugspræsident Kihlmann, for at

obligere mig paa en andens Pung, præsenterede mig, i Kensborg, da

han saa sig i Angst, en Seddel ])aa bemeldte Summa; en halv Time

derefter kom Greve Ahlefeldt til mig, som jeg liavde skicket Bud
til, om han vilde komme til mig at vi kunde følges o]) sammen
])aa Slottet; der han kom, viste jeg liam Seddelen, sigende ham
(lerhos, at jeg vilde skicke bemeldte Kihlmann den tilbage igien;

hvorpaa han strax svarede mig: „Hvorfor det? Muligen Kihlmann
torde selv beholde den til sit eget Brug; hvi skulde I icko beholde

den? Mens vi ville gaa op saimiKm til Kongen, og saa ville vi

fortM'llc ham al Historien." llsilkct og sk(^te. Og berettede (irovc

Alilefeldt H. .M;ijsl. Alling, og jeg tog Seddelen frem, og viste II.

Majst. den, hvorpaa H. Majst, og m<'d mildt Ansigt ])evilged(!, jeg
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den ickun beholde skulde og maatte ; som jeg da og giorde. Og siden,

der H. Majst. mig, paa den anden Keise til Kensborg, det udi Indlæget

ommeldte Brev tilskrev, livorudi den Post om usømmelig Skjenk og Gave

er, tænker jeg ved mig selv, om Hans Majst. det maaske maatte mene; hvor

Hans Majst. mig atter paa nj igien hel naadig svarede, at han vidste jo

det alt heel vel tilforn, og var dermed vel tilfreds; og dermed blev det

derved, og er aldeles ingen Seeret giort af en Ting, som jeg selv lod al

Verden vide. Saa at ingenlunde behøves her, at allegere nogen Hoved-

bog (som ellers er langtfra den Accuratesse af Italiensk Bogholderi);

thi jeg aldrig det har nægtet, veed ei heller, hvorfor jeg det skulde

giøre, og troer jeg ikke, at enten H. Majst. eller Nogen af Conseilet

har fundet mig mere partisk, siden den Dag, for Hamborg, end tilforn.

2) Den King af Kihlmann er og een smuk Snak; Historien er

denne: Efter vores første Reise til Holsteen og Tilbagekomst, da

Gud H. Majst. med de lyckelige Tractater velsignet havde, skicker

Kihlmann mig et Brev, hvorudi han betacker sig for al seneste

udi Rensborg beviste Ære og Høflighed, beder, jeg ville gjemme

denne Ring hannem til Amindelse. Brevet blev brudt og læst der

oppe udi H. Majst. Nærværelse, og nok leet af; og var baade Rigs-

admiralen, Rigsmarschallen, og hvor mig ret er, Vice- Skatmester,

Hr. Holger Wind, og Cancellieraad Biermann iligemaade deroppe;

om Statholder Bielke var der ogsaa, mindes jeg ikke ret; Latter nok

var der; og raabte de alle, jeg skulde ickun beholde den; hvilket og H.

Majst. iligemaade behagede, og sagde jeg endnu i Skjemt samme Gang,

at det var bedst, at lægge den udi Hvælvingen hos Tractaterne; til

et Tegn, at dennem Intet, ved seneste Sammenkomst til Rensborg, havde

været aftvunget, eftersom han saaledes tackede for Velgiort; saa at jeg

den Bagatelle beholdt haver, ikke hans Majst. uafvidende, langt mindre

imod H. Majsts. Villie.

3) At jeg Grevskaberne med det Amt Tønderen skulde have

villet permutere, paa det jeg kunde faa det Amt Steinhorst for

min Umag, er saadan een uforskammet Digt, at jeg undres paa,

hvorledis min Skjebne har kunnet være saa ulyckelig, at mine

allerbedste Actioner, som jeg dengang baade inden og uden mit

Fædreland har haft saa stor Ære og Berømmelse af, skulde kunde

mig til Gift og Galde af ædderfulde Tunger forandres. Licentiat

Mauritius siger dog ja hertil, og at hvis Greve Ahlefeldt og Greve

Anthon icke H. Majst. herfra raadet havde, var det visselig skeet;

hvilket er saa impudent en Calumnie, at Gud den i sin Tiid ufeilbarlig

heufne og straffe vil. Den korte og sandru Beskaffenhed om Alting er

denne: Førend H. Majsts. første Reise til Holsteen, er der adskillige

Gange talt om denne Materie, og har endog Feldtherren salig især været af

den Mening, at det var ikke afveien, en Permutation at træffe, hvilket

han og, med heel gode Raisons, appuyerede, særdeles at det var under

een Defensionslinie, og hvis Indkomst deraf faldt, foruden Besvær af Fæst-

ninger, Garnisoner og mange Betiente at holde; og hvad deslige Raisons

mere vare, som hel plausibel vare og her for viitløftigt faldei-, at repetere. Og
saasom Kihlmann snart paa een, snart paa en anden Maade stillede sig

an, som han søgte at giøre denne Sag af, som dog vel aldrig hans Tanke
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var; mens alieneste at amusere os og med fingerede Tractater søge, om
muligt at giore Ophold og Forhaling i den Proces, som Fyrsten af

Ploeu drev til "Wien, skrev jeg efter H. Majst. Befaling, dog qvantsviis

som af mig selv, at skulde der tales om nogen Permutation, da lod jeg

ham selv betænke, eftersom han tilforn havde strøget Grevskabernes

lutrader saa høit ud, for at bevise den Disproportion og Ubillighed af

hvis Hertugen af Gottorp ved de Kiøbenhavnske Tractater her var bleven

tilsagt, hvad Proportion der da kunde være imellem det Amt Tønderu

og Grevskaberne; og vilde der da vel tænkes paa andre Stykker det

med at forbedre, saa som Lugum Closter, Apenrade, Femern;
og hvad videre samme mit Brev til bemeldte Præsident omformelder,

som de gode Herrer i seneste Session blev forelæst, og lyder langt

anderledes, end hvis mig saa uforskammet paadigtes og imputeres.

Til Eensborg siden, hvis imellem Præsidenten og mig passerede,

den Gang han først var hos mig, efterat han kom fra Hamborg, var

ickun alt simuleret Værk, for at giøre ham sicker, at han med Her-

tugen af Gottorp skulde komme til Eensborg igien. Hvorfor jeg lod

ham snakke om alle de Avantager, han vilde mig afmale, jeg herved

have kunde; viste ham og, hvad Fordeel han og hans Familie heraf

igien kunde have, om Alting nu kom til en god Ende. Dermed skiltes

vi ad, og drog han til Gottorp, tog paa sig, at giøre saadan et Permutations-

Project, som Intet skulde falde paa at sige. Hvilket jeg Altsammen
H. Majst. saavel som Eigs-Marskallen, som hiertelig derad lo, berettede;

og var H. Majst. usigelig vel fornøiet, som han ikke heller andet havde

Aarsag til. Har Greve Ahlefeldt, som først omsider, kort førend Kihl-
mann igien med Hertugen af Gottorp kom til Eensborg, ogsaa did

kom, hemmelig talt med Kongen om noget Saadant, det maa Gud vide;

altid havde han ikke havt det fornødent. Thi vi vare ikke komne til

Eensborg, for at tractere om Tøndersk og Oldenborgsk Mageskifte,

hvor aldeles ingen Tiid dertil var; men for ~ at forsikre os Eyggen,

naar H. Majst. videre med Armeen skulde foraarsages at fortrycke, og

dertil at bruge den vigoureuse Eesolution, som og siden, der Hertugen

og Kihlmaun kom til Eensborg, blev iværk stillet. De kom om Fre-

dagen imod Aften næste Dag efter St. Hans Dag, og kom Eegierings-

])ræsidenten til mig om Lørdagen Formiddag, og overleverede mig det af

hannem opsatte Permutations-Proiect, hvilket jeg tog til mig, og sagde,

jeg det for mig selv vilde giennemlæse; eftersom jeg nu var med ad-

skilligt forhindret. Der])aa skiltes vi, og gik jeg saa paa Slottet,

hvor Greve Ahlefeldt og ](igs-Marschallen alt vare, havde med mig nogle

Poster, som jeg alt selv om Morgenen paa Sengen havde dicteret, og

udi det tydske Cancellie skal lindes, som de Gottorpsko Deputerede af

H. Majsts. Commissarier skulde forestilles samme Kfterniiddag, hvor iblandt

andre endog denne var, at eftersom man vel saa af Alting, at man kun

søgte med viitløftig Tracteren mere at forhale og forvirre Sagen med
rirevskaberne, saa tik II. Majst. at have et categori(iue Svar, om
Hertugen vilde blive ved de, i Kiøbenhavn gjorde, Tractater, da II.

Majst. vilde betænke sig, om han, af (Generositet (ihvorvel («ottori)s Sag

meget siden den Tiid sig havde forva^rret) og derved blive vilde; eller

og om lIcrtuL'en vihb' tillade II. ^lajst. (Jrevskabcrncs Sikkerhed sig,
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med Garnisonernes Forsterkning og hvis i disse besværlige Tider dertil

behøves kunde, at antage, hvilken af G-reve Ahlefeldt og Kigs-Mar-
sckalken saaledis blev anhørt, approberet og applauderet, og af H. Majst.

resolveret, og Greve Eantzau siden tilligemed de andre Commissarier

tilstillet om Eftermiddagen, da Larmen gik an, skulde de Gottorpske

proponeris og bliver kun nu her aliegeret, for at lade see af Suiten

og Connexionen af Affairerne, aldrig Intentionen at have været, der

Noget for Alvor om Permutation at handle, saa at ei heller Nogen
hemmelig H. Majst derom at advare, og derfra at raade fornøden havde.

At Greve Anton dette skulde have giort er latterligt; thi det er

H. Majst. og dem alle vel bevist, at Greve Anton først til Kiøbenhavn

blev forskreven, for at ved ham lade give Kihlman n og det Gottorpske

Hof de Impressioner, vi vilde, de skulde have, og blev ham paa den

Gang icke videre betroet, end hvis Kihlmann skulde vide. Og rimer

sig denne Greve Antons Disvation^) ilde med det, som H. Majst. mig
eengang, førend Kihlmann s Tilbagekomst til Rensborg med Hertugen,

berettede, nemlig at Greve Anton talede nu alt om Grevskaberne paa
den Maade, som de alt fuldkommen vare Hertugens, ei vidende, at dette endnu
var saalangt derfra o. s. v. Og hvad kan mig klarere Vidne være om min noble

Conduite imod H. Majst. og mit Fædreneland, end H. Majsts. egen Konge-
lige Mund og Pen, som mig den Berømmelse tillagde, at han mig con-

sidererede som et af Gud, til saa important et Værks Udførelse, særdeles

udvalgt Redskab, med Promesse af saa stor Naade og Værdighed, som
min Modestie ikke tillader her at mælde, og jeg nu gjerne qvitterer ichun

bedende om min Frihed og Æres Redning, og Beskyttelse for mig og

mit Barn imod mine altfor mægtige Fiender.

Det maa dog skiære mig til Marg og Been, saaledes at calum-

nieres, og slig Mumme-Sag at paaføres, saasom og Licentiat Mauritius
baade i sine Interrogatoriis, og ellers udi sidste Session, objecerede mig
den Correspondence, jeg med Kielmann skal have havt, som har været

til H. Majst. og mit Fædrenelands største Gavn. Og ere fast alle hans

Breve offentlig deroppe forelæste, og en og anden Latter endnu derover

falden. Og var min sidste Correspondance med hannem her i Januario

sidst forleden, da jeg hannem anmodede om Forstrækning af en to hun-

drede tusinde Rigsdaler til Kronen, mod nøiagtig Pant eller Forsickring;

saa det kan sees af Alting, hvor farlig min Correspondence været har.

4) Jeg troer, Begierligheden, af at bagtale og beklicke uskyldige

Folk, forblinder somme saa vidt, at de ikke sandse, hvad de sige, skrive

eller giøre. Jeg har extorqveret Rigsgreve-Titul af Keiseren, H. Majst.

uafvidende, foregivende, det mig at være paanødet. Det er ikke Dig-

niteter, som Nogen paatrænges; saa lidet som jeg kunde sige, at det blev

mig paatvungen, saa usandfærdigt er det, at jeg det skulde have exprac-

ticeret eller extorqveret. Det er bleven mig med al Høflighed tilbuden, som
Greven afWindischgriiz hans Breve og mine Svar til hannem udviser, foruden

hvis han mundtlig mig derom her tilbød før sin Bortreise; og har

jeg saadan, mig af Gud og Lykken offererte Ære, H. Majst. udi Rigs-

marskalens Nærværelse tilkiendegivet; og som H. Majst. sin naadige

^) Fraraaden.

II. Q
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Consens dertil gav, har jeg det og med glad Hierte antaget, saa at jeg

er deu anden Danske, som, næst den brave Holk, det er vederfaret;

Og kan det saa meget des mindre siges, at jeg mig det tiltryglet have

skulde, som Hans Keiserlige Majst. selv udaf sit Skatkammer Cancelli-

Eettigheden har ladet erlægge. Foruden det Brev, som jeg i seneste

Session oplæste, og her forbigaaes, saa viser og baade Indgangen og Slut-

ningen af mit til Liliencron udi Indlæget allegerede Brev, at som jeg baade

med al Respect erkiendte den mig af Keiseren, med saa naadig og extraordi-

nairen Maneer tilføiede Faveur, saa vilde jeg og, at Liliencron vilde give

Agt, at udi Patentets Expedition Intet influerede, som kunde være min

Herres og Konges Grandeur i ringeste Maade for nær, som alle mine

Breve noksom udvise. Bleve og ikke allene Serenissimus og Potentisshnus

hos min Herres og Konges Titul sat, som alt var forafskedet paa

Latin, mens endog Titul af Grossmachtig iligemaade paa Tydsk udi

det Tydske Patent, som siden og saaledes er continueret. Mens jeg kan

tro det er med denne Calumnie, som med den mig udi et af Interro-

gatoriis ubeviisligen blev paasagt, at jeg skulde have søgt hos Keiseren

at blive Rigsfyrste.

5) Med ligesaa stor Uforskammethed og ligesaa liden Sandhed

siges, at jeg den Insul Wollin Hans Høifyrstelige Durchlauchtighed af

Brandenborg har aftrængt, ellers skulde det hedde at H. Majst. fra

Alliancen afvige, og sig med Sverrig en particulier forlige kunde og

vilde. Hvad Satisfaction skal jeg faa for slige uhørlige, og af Helvede

selv som Eacketter opfløine, Calumnier. Jeg kiender Churfyrsten saa

genereux en Herre at være, at dersom han al Sagens Sammenhæng ret

erfare skulde, og vidste Begynderen til denne uforskammede Løgn, han

det ikke uressenteret lade skulde. Hertug Augustus veed langt bedre,

Oberhofmester Knesebeck, Canzler Brandt, Resident Brandt, og

H. Majst. Envoyé extraordinaire Just Høg, veed langt bedre. So

hat es dochjemand gesagt, interim maciddt ^) er Licentiat M a u r i t i i

Apophthegma^).

6) For at følge den Calumniant, i hvo den og være maa, som

mig saa skammeligt for min naadigste Herre og Konge har angivet,

faaer jeg at reise til Frankrig, hvor der siges, at Mejercron mig

skal have giort Fortrøstning, efter flittig Procuration, paa considerable

Summer, paa Mcubler af stor Prix og paa et avantagcux Giftermaal.

Jeg beder for (iuds Retfærdigheds og Eders egen Samvittigheds Skyld,

I gode Herrer, ville mage det saa, at saadan en impudent Calumniant,

hvem det være maa, som mig saa uforskammet lios min allernaadigste Herre

og Konge tør" angive, raaatte vorde tilbørligen anseet, og i det ringeste

lært fornemme Damers Person og Navn at forskaane, som jeg heller alt

mit Blod vil ii(ltai)i)e for, end i ringeste Maado høre toucheret.

Det ene Brev fra Paris, af Hte Martii 1075 mælder intet Andet, ond

at Kongen af Frankrig ska! have talt i liecl avantageuse Termini som

min Person, at Pomponnc skal have spurgt ham, om jeg var ikke

gift eller skulde giftes, eller noget sligt. Hvorfra Mejercron dog

') imidlertid smudM'r det.

') ValgHprog.
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har abstraheret, og intet videre svaret, end han troede, jeg havde

endnu ingen slige Tanker, og at min største Ambition var, at have den

Ære, at tiene min Herre og Konge vel. Det andet Brev er de Dato

18de Julii fast ganske i Chiffres, som her siges, da jeg de gode

Herrer dog Brevet ganske dechiffreret, som Copien deraf hoslagt

var udi samme Brev, i seneste Session forelæste, endog ikke med
Licentiat Mauritii Villie; og staaer der aldeles intet Andet udi,

som de gode Herrer selv hørte, end at Grav elle havde begyndt, at

tale med ham om en og anden Offerter for mig; mens at han havde

viist ham saa af, at han havde vel seet, at han sig ikke adresserede

til den Eette; og at paa det Kygte, som den Gang saa stærkt gik, med
een vis fornemme høi Persons Giftermaal og mig, havde man ladet, sig

forlyde i Frankrig, at man heller havde seet det med en anden ogsaa

fornemme Dame, og da havde man muligt, som han giætte kunde, destineret

til saadan Bryllupshøitid nogle considerable Meubler. Hvad er nu al

saadanne Mejercrons Skrivelser andet at giøre, end Slidder og Sladder,

og er skammeligt, at Enhver skal have med sligt at løbe.

7) Mens efter slige farlige Machinationer faar man endelig at søge

etsteds en sikker Eetraite, og det skal være udi England med een Titul

af Lord; endog samme Titul er mindre end den, jeg allerede haver;

thi Greve er mere. Hvormed bevises nu denne Fabel? af et Brev
Anno 1674, hvori jeg har skrevet til Henshaw, som her tilforn har

været Envoyé, at han vilde lade mig vide, om Godset som Marquisat,

Duché, eller deslige Landgods førte Qvaliteten saaledes annecteret med
sig, at hvo det kiøbte, om han endskjøndt var en Fremmed, possiderede

strax samme Qvalitet, eller og han Patent derpaa apart have skulde.

Item hvad Privilegier, Grever, Friherrer, og deslige Titulares have;

item at jeg kaldes de Engelskes St. George; thi saa heder den

Helgen, som i Catholikernes Tider, holdtes for Patron af samme Nation.

Kiere, hvad kan heraf sluttes end en stor Dumdristighed og effronterie

til at calumniere Folk? Kan deraf sluttes eller bevises, at jeg har søgt

Eetraite ogProtection i England? Det er jo saa uforskammet een Digt,

som optænkes kan. Greve er jeg, saavel her som i det romerske Eige;

Eigsfyrste søger jeg at være, som de sige, og siden vil jeg være
Engelsk Lord; det hænger vel sammen! Hos Keiseren søger jeg at

være Eigsfyrste, hos Frankrig søger jeg et avantageux Giftermaal og

Penge, og kan ligesaa vel Titul af Duc følge der, som af Lord i Eng-
land; og endelig søger jeg min Eetræte og lader dog alle mine Midler,

Gud har givet mig, staa her i Landet, og alt mit Boeskab af Sølv og Guld,

Klenodier og Obligationer, lader jeg staa i Kiøbenhavn; det hænger
vel sammen! Nu, Gud vil beskjemme slige gudsforgaaende Calumnianter.

Jeg har for nogle Aar siden skrevet til Spanien, om der at vide, hvor-

ledes det hængte sammen med dos, treis, quatro o. s. v. vezes Grande
d^Espana, havde sligt et næseviist Menneske ogsaa kommet derover, saa

skulde det have hedet, jeg havde søgt, at være Grand d'Espagne; og

hvo veed, om ikke slet Cardinal, eftersom jeg, for nogle Aar siden, af

Canonico Luft begierede, at vide et og Andet den Materie angaaende.

III. Jeg faar at følge Indlæggets Methode, først siges der, at jeg

mod min Eed skal have giort med Skjenk og Gaves Annammelse;

9*
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hvilken Materie ini igien repeteres. Saa har jeg" aldrig giort anden
Eed, som Xoget om Skjenk og Gave udi mældes, uden den, som alle

G.eheimeraad og alle Assessores i høieste Ret giort have. Den har jeg
ubrødelig holdet, og aldrig for Skjenk og Gave forvildet nogen Mands
Eet. Haver Nogen H. Majst. anderledes om mig berettet, skal han
mig det som ingen ærlig Mand eftersige, og aldrig mig overbevise kunde.

At jeg ikke skal have holdt det geheim, som H. Majst. mig
anbetrot haver, kan jeg ikke see, hvorledes deraf kan bevises, at

jeg til min Efterretning, og til en taknemmelig Fornøielse for mig
selv, over en og anden naadige Expressioner, H. Majst. mig giort haver,

har udi mine Almanaker hvori jeg mine secreteste particuliere Sager,

som jeg aldrig vilde til nogen Menneskers Kundskab at maatte komme,
annoterede optegnet, hvis H. Majst. til mig især kan nu og da have
sagt. Og havde jeg aldrig i Sinde eller Tanke, at lade dem blive

liggendes efter mig til een Affmindelse, og exponere mig, i saa Maader,
til Enhvers Censur, og prostituere mig selv; mens naar jeg engang deraf,

hvis Publica angik, extraheret og Eesten efterseet havde, som jeg tidt

forehavt haver, og alt er bleven forhindret, da dennem Ilden at opoffre.

Jeg var og derudi saa varlig, at jeg dem udi et Skab, som jeg Ingen
uden mig selv betroede, henlagt havde, hvor og H. Majsts. Haandbreve
vare henlagte, og skulde tilsammen Ilden være bleven overgivne; om
mig nogen Svaghed havde tilkommen. Jeg vilde derfor ei heller tage

min sædvanlige Almanak udi sidste Campagne ud med mig, ei vidende,

hvad udi slige Occasioner mine Papirer hændes eller vederfares kunde;
saa at paa min Forsigtighed og Præcaution har intet feilet. At H.
Majst. har andre tilladt mine Papirer saa promiscue^) at oversee, det

veed Gud, kan jeg ikke svare til, og burde de, som saadant anbetroet

har været, selv havt, om ikke den Charité for mig, dog i det mindste

den Consideration for H. Majst, at naar de een af det Slags fundet

havde, de da de andre ubeseete H. Majst. tilstillet havde. Mens jeg

kan tro, somme ere curieux i Utide, og naar Vognen hælder, skyder Alle

efter.

Jeg begieret strax, det første jeg blev ført udi Castellet, Pen og

Blæk; det blev mig strax formeent: jeg begierede, at enten Greve Ahle-

feld eller Rigsmarskalken, eller de Begge tilsammen, maatte komme ud til

mig; men fik aldeles ingen Svar. Andre at bcgiero skulde have været

mere suspect; helst efterdi jeg ikke engang Dr. Hans Lætt, i hvor

indstændig jeg det og begieret haver, har kunnet til mig bekomme;
saa mig alle Middel haver været betaget, H. Majst. min Mening om det

Ene eller om det Andet, enten mundtligt eller skriftligt at lade vide;

thi ellers burde hverken det Skab, hvor Almanackerne og H. Majsts.

Haandbreve i laa, af nogen Menneske at have været seet, uden af H.

Majst. selv; ei heller det Skab med sort Læder om, som den salig

Herres været haver, og mig af den ietzige vor allernaadigsto Herre og

Konge overleveret vorden er.

At nogen Supplication forsaitlig skulde være iilbagoholden, er

et afskyelig Digt; d<?t, jeg Licent. Mauritius, i srnesto Session,

') i Klæng.
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af Haanden rykkede, var en Supplication fra Obersecret: Schults,

H. M. selv tilstillet og af H. M. mig igien overleveret; hvorudi han

en Hob Jura patronatiis ^) i Betaling begierede, som H. Majst.

sig ikke saa strax til forstaa vilde. Hvo sig indbilder, alt det

at kunne skee, hvad Folk om supplicerer, maa være meget vankyndig

i Sager. De mangfoldige Supplicationer, Licentiat Mauritius om snak-

ker, ere gamle Supplicationer, som ingen Mennesker mere omtalte, hvilke

jeg dog, i Paquetter bundne, paa sære Hylder saaledes havde ladet

henlægge.

Hvad H. M. mig, i de i Kendsborg mig tilskrevne Puncter, om paa-

mindt haver, har jeg med allerunderdanigst Respect og Lydighed af

yderste Evne beflittet mig at efterkomme.

At jeg ikke skal have havt flittigt Opsyn med Cancelliet, er

usandfærdigt. Hvad der mældes om adskillige Sager privatim at have

ladet expedere, er urimeligt, ubegribeligt og usandfærdigt. H. Majsts. egne

Kammersager angaaende Papirer, saa vidt mig anbetroet været haver,

findes udi en egen Skuffe i mit Kammer udi Cancelliet. Hvad Rigtig-

hed jeg har for mig fundet udi Cancelliet, veed de nok som, der ere,

saa og hvorledes det nu er; hvorledes det efter mig skal blive, vil

Tiden lære.

At jeg nogentid skal have ladet Spatium til Navne i Bestal-

lingerne, og siden andres Navne, end de H. M. det bevilget havde,

ladet indsætte, er H. M. om mig usandfærdelig forebragt. Naar der

har været mange Competenter (som dog heel sieldent været haver) har

man af Supplicationerne extraheret Navnene og paa en Fortegnelse sat,

og H. M. forelæst; hvem af dennem H. M. da Bestillingen forundt haver,

dens Navn er vorden indsat. Saa er det skeet med Odense Kald ogsaa,

og saasom H. M. da samme Kald til Mester Lodvig Stud bevilgede,

som Obersecreterer Schults veed, har bemældte Oversecreterer, og selv

bemældte Studs Navn ladet deri indsætte.

7. Er en hel Hob urimelige Beskyldninger med lige saa liden

Sandfærdighed H. M^ forebragt som alt det andet. Skatkamret forsvarer

vel selv sine egne Sager, dog hvis jeg maatte vide in specie, hvori det

bestod, skulde jeg nok svarfe dertil saa vidt mig vedkommer.

Jeg havde nær glemt den femte Post. Hvad det skal være for

Memorialier og høie Potentaters Breve, som ere supprimerede og til-

bageholdte, maa Gud vide; der bad jeg Licentiat Mauritius i sidste

Session, vise mig dem, at jeg kunde svare dertil, var der intet: interim

maculat er Licentiat Mauritii Apophthegma.

IV. Jeg beskyldes for Correspondents med L i 11 i ener o n og

Ter Ion. Hvo der hører det Ord Correspondents, skal strax tænke, jeg

maa have aabenbaret dem Hans Majsts. Desseiner og Anslag, og ind-

bilde sig farlige Ting. Men lader os considerere Materien selv.

Jeg vil først svare til det om Lilliencron. Han kom til Eends-
borg strax efter H. M. med Armeen var opbrudt, og skrev mig til,

at han var beordret af Hans Herre, at følge H. M.; men saasom han

saa Sagerne sig saa meget siden den Tid at have forandret, vidste han

') Kaldsret.
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ikke, om hau maatte tillades at følge, eller og han skulde drage tilbage

til Kiobenliavii igen. Hans Majst. befandt godt, at jeg skrev ham til Svar

(var, hvor mig Ket er, fra 3Iolu) , at han kunde Intet bestille hos os

;

det var bedst, han blev til Rendsborg indtil videre. Derefter skrev

Monsr. Lillieukron mig strax til igien, og begierede indstændigt, at

han maatte da forsees med et Pas, at drage til Kiøbenhavn igien, hvorpaa

jeg intet svarede, men stillede mig an, som Brevet ikke var fremkommet,

og lod det saa dermed bero indtil videre, forventende Tidende fra

Christopher Linde now. Nogle Uger derefter skrev Lilliecron
til Baron Winterfeld til Ribnitz et heel skarpt Brev, hvori han
besværer sig over mig, at jeg ikke engang vilde værdige ham med et Svar,

og begierede, at alle redelige Cavaliers maatte tilkiendegives, paa hvad
Maade han blev tracteret etc. med mange flere piquante Expressioner.

Hvorpaa jeg kastede ud et skarpt Brev til Giensvar, som jeg og H. M.
forelæste i Eigsmarskalens Nærværelse, og lettelig kan sluttes af,

hvad præjudicerlig Correspondence jeg har holdt med ham. Siden, efter

store Excuser han derfor mod mig giorde, har jeg svaret ham paa hans

høflige Expressioner med lige Civilitet og Complimenter; og det er al

Sagen. At jeg ikke burde have svaret ham, fordi vi vare i Orlog med
Sverrig, det veed jeg ikke; og ere jo de faa, os imellem vexlede. Breve

med min Herres Villie og Vidskab skeet; og har baade jeg og de

Herr. Arensdorffer og Andre faaet Expresser med Breve fra fiendt-

lige Generaler og Andre i Leiren, som vi jo, efier H. Majsts. egen Vid-

enskab, har maattet svare til; end sige at en Cantzler ikke skulde svare

den Minister, som ved hans Herres Hof residerer, naar han ham tilskriver

og Resolution begierer. Og ophæver Krigen ikke al Høflighed og Humanitet.

Terlon angaaende, da er det først Materien i sig selv, jeg vil

her svare paa; dernæst de Ord og Formalia udi mine Breve, som En
og Anden vil drage en farlig Mening af, og til det Verste udlægge.

Sagen i sig selv er denne: Marqvis de Feuq nieres har skikket En af

sine Folk til Rigsadmiralen med nogle Breve for det Franske Hof.

Rigsadmiralen skickede dem til mig, og ere Brevene blevne opbrudte

og efterseete. Terlon maa have skrevet Rigsadmiralen til om Feu-
quieres Breve, og har da Rigsadmiralen hannem svaret, at han Bre-

vene til mig adresseret havde, hvorudover Terlon Brevene af mig
fordrede, og som vi ichc vilde være bckiendte, at vi dem havde

brudt, maatte jeg sige Nei, at, hvad endog Rigsadmiralen sagde, saa

havde jeg dog iche Brevene bekommet, og maatte snart give Skylden

paa Rigsadmiralen, snart paa Posternes Urigtighed, hvoraf det let kunde

kumme, at nogle Breve kunde blive borte; og hvad deslige kunde være,

til at dølge det med, som skeet var, eftersom Feuq nieres Breves

Udeblivelse giorde saadan en Bruit ved det Franske Hof; og skal findes i

Moien-ronsJtolationer, hvor tidt lian, derovcrcfterKoiigeii af Fi-ankrigs Ordre,

er bleven tiltalt, hvad PoiMi)onue ham derover foreholdt haver, og vod

sin Comniis liannem engang ladet sige, at Kongen Jik da at lade giørc ligesaa

ved hans Breve, og dennem ogsaa lade oi)bryde. Hvcn-paa af H. Majst. er

blevet resolveret, at Meierrron skulde tilskrives: i)aa bedste Maade dennem

deslige Tanker ved del Fransk*; Hof at betage, og at Feu(iuieres
Breve og de derfra Hoflet igien li! ham skulde ingen Hinder giøres.
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Er og Meiercron tilskikket en Copie af et af mine Breve til Ter-

Ion, som han skulde lade Pomponne see, til et Tegn og Forsikring,

at man her ingen Hinder udi deres Breve agtede at giøre. Og er paa

den Maade, efter H. Majsts. egen Villie og Vidskab, Kigsadmiralen og

jeg begge uskyldigen kommen udi denne fortredelige Handel; saa at han

har skikket til mig Teuquieres Breve under sit, og jeg Hoffets Breve

til ham under mit Couvert; og deraf kom det, jeg skrev Kigsadmiralen

til udi et af mine Breve: eftersom det er faldet i vor Lod, at vi tu

skulle være Franske Postmestre etc. Men saa sandt Gud skal hiælpe

mig, med saa stor Innocence, at det Barn, som er født i Nat, ikke

kan være uskyldigere herudinden. Og skal det ikke være over tu

eller trej Poster i det høieste, al denne Bruit giøres om.

At Licentiat Mauritius vil sige, jeg burde have fraraadet H. Majst.

det, det veed jeg ikke, om her er Sted at disputere; altid Meiercrons
Relationer og de Franske Ministres Klagter og Expostulationer ere bleven

læst, alting vel overveiet, og er det saa endelig af H. Maist. resolveret.

At nogen Resolution skulde kunde være saa god, eller saa vel funderet, at jo

hvem der har Lyst til at dadle og laste, kan critisere og laste Alting,

det er umuligt. Ihvorom Alting er, saa vare Tankerne dengang saa-

ledes, og det er lettere en Ting at dadle og laste, end at forbedre.

Er nu Sagen i sig selv rigtig, og har intet Forræderligt i sig, saa

maa da Ordene, som mig af Pennen kunne være udflydte, iche udtolkes

og dreies imod Sagens rette Natur og Egenskab. Thi Sagen, korteligen

at igientage , er denne : Alt imens vi vare derude , blev af H. Majst.

for at appaisere den Bruit, som Feuq nieres Breves Ophold foraar-

sagede, og iche at rumpere Frankrig en visiere endnu, og sætte alle

Mejercrons Breve Ordres, Instructioner og Papirer i Fare, tilladt, at ved
Eigsadmiralen og mig i saa Maader de faa Pacquetter imellem Hoffet og
Feuq nier es maatte passere. Det man af Ordene vil slutte, er, at jeg

noget Fortænkeligt eller Farligt dermed skal have havt i Sinde. Ordene,

som saa høit opmutses, ere disse : les j^his grands secrets, qvi sont entre

la France et la Svede peuvent étre en toute seureté entre mes mains.

De største Secreter imellem Frankrig og Sverig kunne være sikkre

nok i min Haand. Hvad følger der videre: Et j espere qve notre

conduite sera trouvée si honnete et si pleiné de franchise, qve votre

cour aura lieu de se repentir de navoir point prété Voreille aux
avis de votre Excellence. „Og jeg haaber, vor Conduite skal befindes

saa ærlig og saa fuld af franchise og Oprigtighed, at Eders Hof skal

have Aarsag til at fortryde paa, at det iche har givet Gehør til Eders

Excellences Raad. Hvad gaaer der foran? Je crois vous avoir dit j^lu-

sieurs fois etc." Jeg troer, allerede at have sagt Eder mange Gange, at

jeg har ingen Breve faaet fra Monsr. Feuquieres, i hvad og Rigsadmi-

ralen kan sige; havde jeg bekommet dem, da havde jeg ei beholdt dem,
ei vidende hvortil det skulde tiene mig; vist er det, at havde jeg der-

udi fundet en Vexel, havde jeg giort den Priis, og skulde iche al den
Respect, som jeg har for Kongen af Frankrig, kommet til mig, at give

den igien, førend efter Freden var sluttet. Mais au reste les plus grands
secrets etc. Det er: Mens for det Øvrige kand de største Secreter

imellem Frankrig og Sverrig være sikki'e nok i min Haand". Hvor sickre
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de vare i Gieniingeu i mine Hænder, sees deraf, at dengang jeg kunde

komme med Maneer til dermed, bleve de brudte og aabnede. Give iclie

baade Antecedentia og Couseqventia klarligen tilkiende, at dette er kun

en Compliment, for at besmycke og fordølge det, som ved Feuquieres',

mig af Kigsadmiralen tilskickede. Breve var skeet, bvilke jeg ingenlunde

vilde bekiende mig vare tilhænde komne, og gav snart Eigsadmiralens

Efterladenhed, snart Posternes Urigtighed i slige Ufredstider, Skyld.

Hvad har jeg gjort? Jeg har brudt deres Secreter, det er Feuquieres

Breve, der till mig af Kigsadmiralen bleff skickede ej tænkende, at

Terlon just skulde faa at vide, at de til mig vare adresserede. Hvad
har jeg skrevet: at deres Secreter det er samme Breve, skulde være

udi al Sikkerhed udi mine Hænder. Saa har jeg jo giort det, som en

ærlig og tro Patriot vel anstod, og jeg har skrevet det, som en

hahile og adroit Minister burde at skrive, naar han skulde skjule

og bedække det, som hans Herre og Konge udi de Conjuncturer ikke

just fandt godt, offentlig at maintenere og gestændig at være. Og
ere da Ordene, udi saaMaade og i den Henseende, obligeant for Terlon,
saa er Gierningen derimod i sig selv et klart Vidne om min Uskyldighed

og gode ærlige og prægtige Intention for min Konge og mit Fædreneland.

Hvis siden mældes om det, i samme Brev staar, „at Terlon skulde

giøre mig Plaisir med, at ikke sende mig sine Breve til Feuquieres under

Cachet volant, for eftersom jeg ikke kunde forseyle dem saa adroitement

eller saa net igien, at det jo kunde mærkes, maatte Feuquieres tage

mig an for enjilou des lettres o.s.v." Hvilket udi Indlægget formenes tien-

liger at have været, at Brevene havde gaaet under aabent Seyl, for at

være vidende om deres Indhold etc, er ikkun en blot Misforstand; thi

det var iche Brevene fra Pomponne og Hoffet, som skickedes under

aabent Segl, men en derhos lagt Billet fra Terlon selv, som iche var

andet end ordinaire Complimenter og Galanterier paa hans sædvanlige

Maade og Stiil, som ingen Ting tiente til; og Var han dog saa høflig,

at han gi orde det, imedens denne farlige Handel varede, som udi Alt var

to eller tre Gange i det høieste. Og kan jeg ikke andet skjønne, end

at jo heraf snarere et klart Beviis kan tages for mig om denne

Handels Uskyldighed; thi havde der været nogen secrete og uoprigtig

Collusion imellem ham og mig herunder, hvad havde han havt fornødent, at

giøre raig denne Compliment, som var ickun for at lade mig see, han

icke agtede, at betiene sig af denne Leilighed, men ickun selv skrev

om indifferente Sager. Sandelig det er et stort Argument for mig, og

giendriver klarligen det, som mig mig med saa stor Malice vil paalydes.

De Ord, som siden allegeres: Les Lettres, qvi tomberont entre nos

mains, soit qv'elles s'adr-essent h votre cour, ou qv'*elles en viennent,

trouveront toute la seiireté, que vous pourrez souhaiter etc. Det or de Breve

som komme i vore Hænder, enten de oro til eller fra Eders Hof, skal

finde hos os al don Sikkerhed, I kan ønske, og jeg faar selv at tage

paa mig, at være Eders Postmoster imidlertid". Dette er jo just Sagen

selv, som Terlon og d<!t Franske Hof skuldo, efter dot som tilforn

vidtløftigt deduceret er, forsikkres om. At jeg sætter .skjeini)tviis: „Og

jeg vil solv tage mig den Umag, at være imidlertid 1m1(ms I'ostmester,"

er jo intet Andet, end at sige med en mere alvorlig Stiil: „og hvis mig
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tilhænde kommer, vil jeg mage, det skal blive uden Hinder befordret

imidlertid. Det var just tu eller trei Gange i det høieste.

Endelig torqueres og disse Ord paa en sær Maade, ligesom jeg

skulde have bedet Ter Ion, at mage det saa, qve Vepaisseur dun
paquet ne donne pas du soupqo7i a nos gens. Dette allegeres ligesom

den Onde pleier, at citere Skriften; jeg vil sætte Contexten, som den,

efter den mig communicerede , Copie lyder: Pour ce qvi regarde les

depeches de Monsr. de Feuqvieres, si elles tombent entre nos mains, elles ne

manqveront pas d^arriver a bon port, et le plus seur sera, qu^il laisse

toujours chaque lettre a part, ajin qve Vepaisseur d'un paqvet ne donne

pas du soupqon a nos gens. Il est vrai, qve je souhaiterois aussi, qve

ce fust a condition
,

qu''elles n'accordent pas a la Svede des nouveaux
avantages a nostre prejudice. Det er : Angaaende Hr. Feuquieres' Breve,

da, dersom de falder i vore Hænder, skal de ei manquere, at komme
i god Haufn og Behold, og det sickreste skal være, at han lader altid

hvert Brev a part, paa det et Pacquets Tjckhed ingen Mistancke skal

foraarsage; vist er det, at jeg ynskede og, at det var med Condition,

at Sverrig ingen ny Avantager til vores Præjudice maatte accorderes".

Det er jo klart og tydeligt nok; thi naar hvert Brev vaar for sig, Pom-
ponnes for sig, til sine egne eller andre ved Hoffet for sig, saa var det

jo saa meget des vissere, at ingen Svenske Breve med underløb, som ellers

mistænkeligt var, udi en tyk Paquet skee kunde. Hvad kan være bedre?

Foruden at mælde om Slutningen af samme Brev, som paa en galant

Maade jo iiok giver min Intentions Uskyldighed og Oprigtighed tilkiende.

Det, der staaer i Indlægget, at den halve Part af Terlons og

Lilliencrons Breve skal være med Flid forkommet, skal aldrig bevises,

og er mig meget ublueligen paadigtet. Om de alle ere der eller ei,

veed jeg iche; er der nogen borte, saa er det iche en Bønne værd, og

jeg troer, at de, som ere tilbage, ere ey heller af deert større Pris;

om jeg havde havt saadant isinde, hvad skulde have bevæget mig da

til, at giemme disse og lade de andre mine Breve føre tilbogs.

Jeg beder de gode Herrer for Guds Retfærdigheds Skyld, at vilde

med Yigueur og Alfvaar paa det kraftigste representere H. Majst. hvor

meget dristigt saadanne uhørlige Mummesager mig blive paaført;

ligesom det nu her igien af Meiercrons Brev saa meget dumdristigt

og med saa stor Malice allegeres, dets Usandfærdighed baade i seneste

Session mundtlig og nu videre tilforn skriftlig er deduceret. Det er

ubegribeligt, hvor Gud mig saa høit har ladet falde, og overgive mig
i mine Fienders og Misunderes Hænder. Hvor urimeligt er det dog,

at jeg skulde fange, paa de trej Maaneders Tid i sidste Campagne, saadan en

Collusion 1) med Frankrig og Sverig an, der jeg dog Alt, hvad jeg har

kundet optænke , har kontribueret ^til deres Interesses Krænkelse , og
at contrecarrere deres Desseiner. Frankrig, som vilde amusere os, er

bleven amuseret, og vi har i saa Maade præveneret dem, isteden for

de ellers sickerlig nok var gaaet løs paa os først, den Gang de gik

udi Churfyrstens Lande.

Examinerer Mei.ercrons Ordrer og Instruxer, og hvad til andre

hemmelig Forstaaelse.
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H. Majsts. Ministrer beordret er; Coimexiouen og Suiten af alle Affæ-

rerne skal kiarligeu give min Uskyldighed og denne Beskyldnings og

Imputations Urimeliglied tilkiende. Og Kongen af Frankrig og Sverrig

skal sig i lioieste Maade heroffver forundre, efter som de veed imellem Gud og

dem, at der aldrig har været noget saadant dennem og deres Ministris

og mig imellem. Ja det, som mere er, udi et af de iuterciperede, fra

Sverrig komne. Franske Breve stod, mig til største Berømmelse (som jeg

H. Majst. viste, og Andre og veed), at de maatte bekiende: Eigs-

canzleren aff Danmark haffde som en habil Minister duperet dem, og

endormeret dem med den Adresse, saa at hverken Sverrig eller de kunde

besvære sig med Foye over nogen anden uden sig selv. Og det skal

nu være min Løn! Tilsteder ikke, at min Uskyldighed saaledes, ved

mine Uvenners Intriguer, skal blive undertrykt, og min Ære forkrænket.

Tænker, at Grunden selv, som vi betræder, vil raabe Heuffn derover, og
jeg er vis. Gud lar det ikke gaa ustraffet bort. Sera aliqvando sed certa

Numinis vindicta^ et tarditatem supplicii gravitate poenæ compensat^).

Lar den Pen, som jeg med saa stor Berømmelse har ført for

mit Fædreneland, bevæge Jer til at tage sig min retfærdige Sag an,

og at stille og appaisere min Herres og Konges Yrede. Jeg kan
ikke gaae i Rette mod min Herre og Konge, mens vel mod mine An-
klagere og Angivere, om det maatte have været. Og kiender jeg ingen

anden Dommer, kan og heller ingen Anden dømme paa mig, uden Kongen
og den høieste Ret; hvad heller det maae være offentligt og almindeligt

for alle deroppe, eller endelig herinde af samtlige Geheimeraad og

høieste Rets Bisiddere. Mens remonstrerer dog H. Majst., min aller-

uaadigste Herre og Konge, som jeg før sagde, at det er mig umuligt,

at gaae i Rette mod hannem; jeg indflyer til hans medfødte Naade og

Mildhed. Jeg er som Leer i hans Hænder; han giøre af mig, hvad

han vil; jeg undergiver og submitterer mig ganske og aldelis hans Villie,

representerer min allernaadigste Herre og Konge, at han dog ikke vilde

forkaste og sønderbryde sine eygne Hænders Gierninger; hvi vil hånd

udrydde den Plante, som hans Hr. Fader har plantet, hånd selff

vandet, og Gud giffvet Yæxten, og nu af Bagvaskelses fule og giftige

Vinde ganske vil svies og visne, om hånd ikke selff en naadig Straale

derpaa kaste og skinne lade vil? Gud bevæge Kongens Hierte til en

mild Retfærdighed og en retfærdig Mildhed.

Dette at være mit sandfærdige Svar paa de udi Generalfiscalens

Indlæg forfattede Beskyldninger (erbydendes mig til at besvare, hvis

videre af Licentiat Mauritio udi de tvende forige Forhør saa meget

ublueligen og ubeviisligen mig er ])aasagt, om Nogen det vil bestaa)

vidner jeg underskrevne

Castellet d. Ilte Maj 1G7G. ,, .,, , ,,'' * Grif f (Ml fe hl.

I 'Ir-I iiæsto Forlinr, don 12. Maj, (»ftor at Gcnoralliskalens

Kliige og (Irifrcnfolds niundiligo Svar paaiiy varo foro(lra«>iie, op-

la'.stes (Icnnos skriftlige Forsvar for Doinnienie-. IMainiiius liavdo

skyldt Griffciifeld for al liavc ytrol, al lian la;ngtes efter Kongons

') Hævnon or Htundora sen; men sikker, og Straffens Vægt opvejer Udsættolsou.
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Død for at blive Overformynder; og Griffenfeld havde svaret, hvor

nogon turde fremkomme med en slig Usandhed om ham, der ved

alle Lejligheder havde vist, at han ærede sin Konge som en Gud

paa Jorden. Slukøret kom Mauritius med den Undskyldning, at,

var det ikke blevet sagt af ham, saa var det blevet sagt af en

anden. Ved at anføre disse Ord i sit Indlæg skrev Griffenfeld:

(.bagvask kun dristig, der hænger altid lidt ved.>. Mauritius, der

vaandede sig under Griffenfelds Svøbe, forlangte en Afskrift af

Forsvaret for at kunne forsvare sig imod de drøje Hug, han havde

faaet. Hertil bemærkede Griffenfeld, at, hvad han i sit Forsvar

havde skrevet, var kun imod den Person, der havde udslynget

saa ublue, løgnagtige Beskyldninger imod ham.

Derefter fremlagde Generalfiskalen i samme Forhør en ny

Anke imod Griffenfeld, der var lige saa intetsigende som det

Æselsspark, Frederik Gabel havde søgt at tilføje den faldne Stor-

mand. Kurt Adelaer og Baron Villiam Davidsen havde i Fælles-

skab drevet Salthandel paa Norge. Ved Opgørelsen opstod Stridighed,

og de valgte hvor to Opmænd, som afgjorde Sagen, og hvis Afgørelse

bekræftedes af Kongen d. 6. Jan. 1672. Denne Sag var endnu ikke

fuldstændig sluttet, da Krigen udbrød med Sverig 1675, men Adelaer

skaffede sig, inden han drog ud, et nyt kongeligt Brev paa, at

den herefter skulde være fuldstændig hævet. Dette fremstillede

Generalfiskalen, som om det var Griffenfeld, der med en kongelig

Eesolution havde omstødt en tidligere. Griffenfeld svarede, at han

havde kæmpet imod, at Adelaer fik sin Villie i denne Sag; men

det havde været Hans Majestæts udtrykkelige Befaling, og alle

hans Indvendinger vare blevne afviste. Der var blevet indsat den

forklarende Bemærkning i Brevet til Adelaer, at, eftersom Admi-

ralen skulde forføje sig til Søs og ofre Liv og Blod i Hans Maje-

stæts Tjeneste, saa vilde Hans Majestæt vise ham denne Naade. —
Griffenfeld bad ved Forhørets Slutning sine Dommere om at

ville antage sig et Bønskrift, som han i al Underdanighed havde

skrevet til Hans Majestæt. Denne Anmodning blev midlertidig

afslaaet, indtil man havde erfaret Kongens allernaadigste Villie.

Virkningen af Griffenfelds kraftige Forsvar forsøgte nu Mau-

ritius at svække i nedenstaaende Indlæg*.

Velb., Hoyædle odi strenge Hs. K. M*^ till Danmarck og Norge kc.

till denne crimiual Eettergang hoyforordnede hoyanseelige Herrer Jiidices.

For meddelte Greff Griffenfelds indgifne exception skrifft tachis

paa det allertjenestskyldigste och drifues de imod Licentiat Mauritiiim

her och der indførde utilbørlige injurier med ligesamme retorsion tilbage
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igieu til Greff Griffeufeld saasom till det tilbørlige Sted, hvor de ere

komne fra.

Brevibus replicando^) saa er dend loco exceptionis 2) indgifne skrifft

formedelst dets elendige undskyldning mere werd at mand skulde for-

barmes derofuer end at det skulde refuteres^)

thi 1 anlangende præliminaria, saa blifver Hr. Friderich Gabels

attestatum *) udi sit Yerd efftersom contenta ^) ere sanden noch, och intet

valide ^) derimod opponeres, tilmed kand och ey den høye advarsel nechtis

huoraf klarligeu er at se, hvorledes den pengegierighed alt for

lange tid siden udj Greff GrifFenfeld hafuer fatted Eod, saa och hvor

allern: hs. K. M. si. og højl. Ihukommelse Fred. 3 den gang alt har

ladet alvaarligen raade Greff Griffeufeld fra denne vitio concussionis '),

hvilket efitersom Greff Griffeufeld det ey kand refutere, saa maae det

pro confesso principio*^) blifue uomstødeligt. Och efftersom de kongelige

Advarseler som ere passerede for saa lang tid och udi hans Bestallings

Eed saa offte er reitererit^) i Synderlighed ingen Sckenck og Gaffve at

annamme, derefter och som af de 16 Rensborgiske punkter er at see,

Hs. K. M* noch saadant allern: erindret, saa hafver det dog icke villet

fruckte, medenshaver mansaanotorie^^) in criminibus Simoniæ etconcussio-

nis^^) uskyed henleffvet og med Rigets Fjender hojst forbundne fordegtige

conversation og correspondentz holdet og entretenered : Og haff'de Hs.

K. M" in hac Statum concernente causa ^^) exemplo til andre Souveraine

Hoffveder formedelst Sagens Vicktighed og propter periculum in mora^^)

een saadan een, vell uden process ad executionem ^^) kunde haffve ladet

hensette som offentlig var deprehensus in flagrantissimo crimine^^) i

det hånd konglige Hemmeligheder aabenbahret og skadelig landsfor-

rædderlig correspondentz holdet haffde quia in notorio crimine judex

non ratione facti indægare sed de poena disponere debet ^^), og haffde

denne saa allernaad. forundte processus vaared ganske unødig hvis man
jus strictum^^) haff"de villet bruge. I Synderlighed efftersom Copie

I

I

') brevibus replicando, kort at svare.

*) loco exceptionis. som Gendrivelse.

') refiitcres. gendrives.

*) attestatum, Vidnosljyrd.

*) contenta, Indholdet.

*) valide, paa en vægtig Maade o: noget som kunde afkræfte Paastanden.

') vitio concussionis, den Last at tilvende sig ulovlig Pengefordel.

•*) pro confesso principio, som et (bevist) indlysende Udgangspunkt.
*) reittorcret, gentaget.
'") notorie, no.torisk, vitterlig.

'') in criminibus Simoniæ et concussionis, i Forbrydelser, som bostaa i ulovlig

Embedsbesættelso og Pengeafpresning.
'^) in hac statum concernente causa, i dcnno Sag, som angaar (dot bestaaendo)

Staten.

") proptcr periculum lu mora, fordi Sagens Udsættelse var farlig.

**) exf'cutioiiem, Afstrallclse.

'*) d<!j»n.'li<'nKUH in fia^^nantissimo crimine, greben (midt under sin Forbrydelse)

jjaa fersk (ieriiin^'.

••; (ivia in notorio crimine judex non rationcm facil iiida^Mn^, sed de poena

(liHponcro debot, fordi, naar Forbrydelsen or aab('nl);ir, Doninuucu ikke skal

efterlorske Salons ()msta'iidi;,'he(Ior, lUfMi tra'ffe BestonnnelKo om Straffen.

'') juH btrictum, don strænge Ket.
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Bøgerne fuldkommelig instar originalinm ^) af ham selff effter egen

Bokiendelse er agnoscered^) og giøre een plenam probandi fidem^)

som og den skadelige correspondenz udviiser. Ligesaa maa judex se-

cundum literam^) effter Lands Lov og rett holde og intei-pretere de

allegerede BreffVe icke pro Chimæris^) som Grefven formeener, mens
Undskyldningerne pro futilibus^) (leffterdi alle Laster nocksom kan

finde Undskyldning). Er derfor præsuppositis hisce jndiciis ad cap-

turam^) rettelig procedered, hvoroffver og Middel og goeds de jure ^)

seqvestrered er, og effterdi de folck illæsæ famæ^) alleene og icke

de som med notoriske Criminibus^) sig beflecket haffver bør at bære

kongl. Ridderorden, de samme ordres ere saa illustres^), at de ingen

macula^) kand fordrage. Saa haffver Hs. K. M* straxens og allerbilligst

frataget saadanne insignia virtutum a vitioso membro ^^) og lige paa

dend maade som det og med Kidderordenen ved det Kaiserl. Hoff for-

medelst Mistancke aff correspondentz vederfaredes Førsten af Lobcowitz og

Aversperg foruden meere exempler ved andre Hoffer som med Ridderorde-

ners Fratagelse retteligen er bleffven fortfahret og procedered.

Paa denne maade at effterfølge Vederpartens Orden, saa allegeres

forgiæffves Hr. Niels Trolles exempel imod Løvenklau SI. Cantzler Retzes

sampt Christen Jensen efftersom saadanne causæ privatorum^^) den tijd

ratjone judicii saaledes behagede Hs. K. M* mens nu in causa hac

status et justitiæ og till et exempel for alle souveraine Potentater

behager det hoistbem. Hs. K. M. allernaadigst dette crimen publicum

contra statum et concurrentiam tot aliorum delictorum^^), som ogsaa er

lovmesig ved loulige allernaadigste tilforordnede Dommere at lade dømme.
Thi Hs. K. M. vor allern. Arfue Konge og Herre er een souverain Mon-
arch offver disse Kongeriger og Lande secundum Tertullianum Homo a

Deo secundus et solo Deo minor^^) hvilke ratione Juris publici et Status

anthoritate absoluta sola nominatione cunctaDaniæ etNorvegiæ judicia ut et

Titulos et Dignitates sive Comitum Baronum Equitum vel Nobilium sint consti-

tuere et pro lubitu mutare postet ^^). Som argumento hujus materiæ ^^)

^) instar originalium, der er lige saa gode som Originalerne.
^) agnoscered, godkendte.
3) plenam probandi fidem, et sikkert, fuldstændigt Bevis.

*) judex secundum literam, Dommeren maa efter Bogstaven . . .

*) pro Chimæris, som Fabler; pro futilibus, som usle, intetsigende.

*) præsuppositis hisce jndiciis, idet vi antage disse Angivelser for rig-

tige: captura, Beslaglæggelse af Godset.
'') de jure, med Rette; — illæsæ famæ, af uplettet Rygte.
^) notoriske criminibus, med aabenbare Forbrydelser.
®) Ordenerne ere saa berømmelige; — macula, Plet.

'^) insignia virtutum a vitioso membro, Udmærkelsestegn for Dyder fra det
lastefulde Medlem.

'') causæ privatorum, Privatsager; — crimen osv. denne Forbrydelse mod
Staten, der gaar i Følge med saa mange andre Forbrydelser.

*^) secundum Tertull: ifølge Tertullian er han efter Gud don næste og kun
mindre (stor) end Gud alene.

^') han kan ifølge den offentlige Ret og med hele Statens fuldstændige Myn-
dighed udnævne alle Danmarks og Norges Domstole og meddele alle Titler

og Værdigheder, hvad enten det nu er som Greve, Baron, Ridder eller

Adelsmand, og efter Godtbcfindcnde gøre Forandring deri.
'*) „som Bevis herfor".
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de beromte Jiire Coiisiilti ^) Duarenus de feudis^) c. 4 n. 8. Noldeniis de

Statii Nobilitatis^) c. 2 n. 14. Molinæiis de Hispan: Pnmogenit^) lib. 1

11. 22. De jiire concluderer, ex ratione quia facere potest in summa
digiiitate pro velle sno et volimtas Eegis hic håbet vim legis et pro

leu-e observatur -) agr. L. fine C. de legibus late deducente Paciano consil.

149. n. 64).

Effter slig Beskaffenhed at træde til Sagen selff og det ad primum^)
crimen Simoniæ som staar jo endnu fast, formedelst denne tilforn in

actione intentatum crimen*) baade udi Henseende til Gjerningerne udi

sig sielff saavellsom till Vidnesbyrderne som det beviser desligeste og

per alleg: text: juris Danici allegatæ poenæ^) og hjelper derimod ingen

uforskammed Sladder eller lusus vocabulis licitationis ^), thi her spørges

icke om een Simonie som er bedreffed ved oiBfentlich Kjøb og Sall;

mens om iche ved penges Giffvelse og anuammelse for eller effter for-

hvervede og udstedde prestekald crimen Simoniæ aff Greff Griffenfeld

monne være begangeu.

Gjerningen i sig sielff bevises med exempel nemlig ved Vicesuper-

intendenten udi Island, Præstens til Etzevaldt Peter Jespersen og Peter

Plade, foruden mange andre fleere. Dette bevises med trende Vidnis-

byrds Eed som Borg'" Fogs, Hans Secreterer Lunds og Handskriffveren

Kasmus Knudsens.

Den 20. Articel lib. 1. c. 1 recessus Eegis Christ^ 4*^ er ogsaa

efter denne Lands Lov og Kett, hvad Straffen belanger uomstødelig,

saa at derved alle Æretiteler og Goeds forfalder. At mand slig Simonie

vill kalde en frivillig tacknemmeligheds Kjendetegn eller Regal, det er

den største Yanartighed, thi alle Maader og Maneeringer til at giffve

og tage paa ere udi geistlige Sager kort ud forbødne og kaldes Simonie

saa at de iche for nogle lette; mens for de allergroffveste og Hoffved

criminibus ere at agte. Thi Simonia kaldes udi Guds og den gemeene

geistlige Lov Maximum omnium peccatum^) c- Sicut 6 c. per tuas 32 in

fine ext: Simoniæ: Si quidem dona Spiritus Sancti comparare pretio

et divendere nil aliud est quam capitale crimen et SimoMiaca hæresis')

Textus in cap: Qvi studet 1. qvæst: 1. Ja dette crimen Simoniæ er

allerede for elleve hundrede aar af de gamle Romere og den christlige

Kircke udi Kaiser Justini tider Scculo 5*° ad sextum, inter maxiraa ja

ganske inter crimina læsæ 3Iajestatis Divinæ^) refererede 1: 31 de

Episcopis et Clericis hvor Ordene ere at see: Nemo gradum Sacerdotij

M Jure constilti o: retslærde; de fcudis o: om Lenene; de statu nobilitatts o:

om Adelsstanden; de nrimogenitii o: om Forstefødselsretton.

'j fordi han ifølge den højeste Værdighed kan liandle cftor sin Villie, og
Kongens Villie har her Lovskraft og adlydes som Lov.

•) for d«.'t forsto.

) den tidli^'cre i Sagen rettede Beskyldning.

') ved Hcnhohh^lsc; til den i „danske Lov" fastsatte Straf.

•) Maximum omnium noecatum, den værste af alle Synder.

') ti for i'ii'taling at skalle sig og at sælgo den ht.'llig Aands Gaver or intet

andet end <'n Forhryd«'lK(!. livorfi»r Døden er Straf, (u- Simon Magers Kætteri.

•) i det 5, og i). Aarljundre(l(! regnet til de største Forbrydelser, ja til For-

brydelser mod (luddonnneiiH Miijestæt.
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pretij venalitate mercetur quantum quisqiie mereatiir, non quantum dåre

sufficiat æstimetur. Profecto enim qvis locus tutus et qiiæ causa poterit

esse excusata si veneranda Dei templa pecuniis expugnentur qvem

murum integritatis aut vallum providebimus si auri sacra farnes in

penetralia veneranda proserpat^).

Qvid deniqve cautum esse poterit aut securum si sanctitas incor-

rupta corrumpatur — cesset Altaribus imminere profanus ardor avaritiæ

et a Sacris adjtis repellatur piaculare flagitium. Nam sane si quis

sanctam et venerandam Antistitis cædem pecuniæ interventu subiisse, aut

si quis ut alterum ordinaret vel eligeret aliquid accipisse detegitur, ad

instar publici criminis et læsæ Majestatis ascusatione proposita, a gradu

Sacerdotij retrahatur nec hoc solum deinceps honore privarij , sed per-

petuæ quoque infamiæ damnari decernimus ut eos quos par facinus

coinquinat et æqvat utrosque similis poena comitetur^).

Fra dette Crimine Simoniæ kand det icke Gref Griffenfeld frikiende

at han anfører adskillige foruden penge til Præstekald hjulpne at være,

thi herudi bestaar icke Spørsmaalet, mens gandske efl'ter hans Maade

er urimeligt, thi for exempel respondendo in simili per instantiam,

naar der spørges om Titius formædelst det paa Cajum forøvede Mord
paa Liffvet bør at straffes, da formener Titius hånd forsvarer sig heel

vell, idet han siger jeg har slaget Cajum ihjel, mens jeg loed Petrum

og Paulum leffve, saa befrijer Titium gandske intet saadant Svar, mens
formedelst det paa Cajum begangne Drab blifver han af Dommen paa

Liffvet dømdt og straffet. Applicationen er lett at gjøre, thi Greff

Griffenfeld som formedelst offven specificerede poster er anklaget for

Simonie kand hverken for gjerningen selff, som er aabenbahr eller for

Vidnerne imod hvilke han intet indvender, eller paa paaførte processes

maade, som er øyenskuelig klar, og en lex pragmatica^) sig i nogen

maade forsvare, sed ludit revera illudit Judici in vocabulo licitationis ^)

og formeener han hår alligevel foruden penge (omenskiønt han heel

faa veed at opregne) befordred nogle till Præstekald. Hvilket Svar sig

her intet passer, mens som det i sig sielff er urimeligt, saa besvaris

det argumento a contrario ja fuldkommen forkastes. Saa at Grimen

^) Ingen maa købe Præstcværdigheden for Penge; der tages Hensyn til enhvers
Fortjeneste, ikke til hvor meget han kan betale ; ti, i Sandhed, hvilket Sted
er sikkert, og hvilken Sag kan være god, naar man for Penge kan tiltvinge

sig Adgang til Guds hellige Templer; hvilken Vold og hvilket Værn for

Uskyld skulle vi se hen til, hvis den forbandode Guldtørst ogsaa sniger

sig ind i de ærværdige Helligdomme?
') Hvad kan kort sagt være sikkert og trygt, hvis den ubesmittede Hellig-

hed besmittes ? Haves3'gens vanhellige Glød, som truer Altrene, skal drives

ud af de hellige Kamre. Ti, hvis nogen overbevises om ved Pengeofter at

være gaaet ind i (Tempeltjenerens) Præstens hellige og ærværdige Bolig,

eller hvis nogen overbevises om at have modtaget Penge for at indvie eller

udvælge en anden, saa skal han, ligesom ved en Forbrydelse mod Staten og
Majestæten, efter at Anklage har fundet Sted, fjærnes fra Præstcværdig-
heden, og vi fastsætte at do ej alene ikke blot skal berøves denne Ære,
men ogsaa at de skulle fordømmes til bestandig Vanære, for at den
samme Straf skal følge de tvende , som den samme Misgjerning besmitter

og gør lige.

^) en almindelig Lov.
*) leger med Ord og gør i Virkeligheden Nar ad Dommeren.
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Simouiæ udi Greff Griffenfelds Person notorie forbliffver og billigen i

hojeste maader bor at straffes formedelst han ratione officii ^) sligt liaffde

kundet afværge.

Hvad det andet crimen angaar, som er concusionis er samme
iligemaade offverflødig proberet.

Thi det første exempel af lacob Beckers sendte 200 rdr. for Be-
fordring til Secreterers Bestilling er uigjensigeligt og formedelst, at

Greff Griffenfeld det vedstaar og bekjender, kand ej videre derom dubi-

teris og omendskønt han nu det forhen bekiendte vil undskylde, for-

medelst at Becker Secretariatet ey bekom, og hånd hannem pengene
vilde gjengifve, saa er dog dette en heel slet udflugt og graverer det

haunem langt meere end det hjelper hannem 1. fordi Becker bekom
ingen tid noget igjen mens Griffenfeld haffver beholdt Pengene 2. fordi

Becker endoch for sine penge icke den ringeste forhaabning till be-

fordring kunde erholde.

I det øffrige gaar Gr. Griffenfeld en stor Deel forbi ubesvaret och
vil bedecke Christoffer Caspersens exempel saavijt muligt endog uden
fundament. Denne hans uretfærdige licitation er med Fogs vidne

forhen beviist, og hjelper den urimelige Sladder saa og viitløftige op-

digtede Omstendigheders Fortælling hannem ligemeget fordi Hånd penge-
nes annammelse vedstaaer.

At Hr. Eentemester Møller 4000 rdr. en anden 3000 rdr. og
mange meere eller mindre hafver giffvet sees af GrefiVens egen til-

staaelse sampt original forefundne Obligationer og reverser. Disse hoye
gaffver og foræringer ere vel icke uden tvifvel for slet intet eller for-

gjeffves gjorde og kand icke lignes med hvis Hs. f. Durchl. af Ploen

hans Greffvelige Exe. Hr. Cantzler Alefeld af Gaffvmildhed propter præ-
stita officia^) hannem hafver foræred som af hannem sielff adduceris-).

Tvertimod er klart at de aff M. Luxdorf till Fog sendte 400 Rdr.

haffver Borg^ Fog sub. dato Kjøbenhafn d. 28. Febr. 1676 Greff Griffen-

feld skrifftlig notificered at være skicked Griffenfeld for at erholde

Seicreterers Bestilling i det danske Cancelli, hvortil Greff Griffenfeld

stlile tier og udi Gjerningen samtycker efter den regulam juris — Qvi

tacet consentire videtur^). Hvorfor denne post iligemaade bestandig

graverer. Baniermann angaacnde da er det ved tvende Vidnesbyrd

bevist, at han Groff Griffenfeld 200 rdr. contant saavelsom en Vexei

paa 200 rdr. bekomraed hafver.

Higeraaade er ganske intet lovmæssigt at man slige ubillige cou-

cussioner vill med sportler og accidentierne lige regne og dermed for

Verden sin Sag besmycke. Anseende Sportulæ Cancellariæ udi alle

Retter ere lovlig tilladt, og ved ethvert velbestilt Cantzelie determi-

nered. Derimod dcsligeste sig med magt tiltagne conciissioncs ere høyst

forbødnc og derhen (hemlig af retmessigc Cantzelie og Dommer sportler)

er hans Greffv. Fx. H. Cantzler Alefelds tale og mening, at dersom de

tydskc Sager fiittigoro blefve expcderede, nogle tusende Rdr. retmessige

') naar lian fiilgto sin Pligt,

'l fonncclflHt ydodo TjonoKtor: — iulducoriK, fromhan'os.

•) den rotHligo Rogcl: Don Hora tier, synes at samtykke.
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Sporteler Cantzeliet deraff kunde tillfalde, hvilke indtill den tiid formedelst

Kettens efterladne administration ere bleffne tilbage.

At mand udaff" Een som var bleffven Eaad i Holsten ingen present

har villet antage, formeenes at være fornemlig skeed, iche fordi mand
jo gjerne dend vilde hafve taget; mens at mand iche vilde hafve at Hs.

Exe. Greff Alefeld skulde vide, Komæ omnia esse venalia^). Och kand

baade Adel og Uadel med bedre Sandhed giffve Vidniszbyrd at hånd

Grefven sig snarere hafver øfvet i mangfoldige concussioner end som at

hånd som hånd sielff melder ingen Skenck og Gafver af dennem hafver

villet annamme.
Saasom og de af Staden Hamburg ved Præsident Kielmans procu-

ration som en bekjendt fjende af den kongl. interesse og derfor formedelst

de derunder intenderende och uden tvifvl forborgne och hemmelige coliu-

sioner udtaldte 10,000 rdr. at ommelde haver Grefven sig icke paa

Licent. Mauritii bedre Videnskab efftersom band sig slett in examinibus

purgered^) hafver mens langt mere paa hans egen udyd og gjerighed

at beraabe.

Thi først er vell at mercke det Greffven hafver bekjendt, at det har

vaaret Kielmans egit Forslag og det udi Rensborg, hvor bem. Kielman

underfundigen exceptiones vi metusqve causa hafver practicered ^) , og

derved tilbragt de Hamborgske Deputerede, som da in loco till Rens-

borg tilstæde vare at de forbem. 10,000 rdr. metu concussionis straxens

udgaf og betaldte.

For det andet, hafver det iche anstaaed hannem samme forslag at

følge, thi hånd hans anslag og gemytt saavelsom statum hvorledes han

Hamburgerne altid conciterit, og hvorledes hoc nixi fundamento^) Ham-
burgerne sig altid ulydig beteed haffde.

Desligeste hvorledes toto hoc seculo^) iche med deris Magt, mens
blot alene at de saavel ved det kongl. som det Gottorpske Hof, hafve

Uretfærdige eller pengegjerige persohner bestucked og derpaa ingen penge

spared mens med slige deris corruptioner udi deris formeendte Staat

handlet mod deris rette Lands Herre. Dog alligevel hafver hånd uagtet

hånd var Rigskantzler slige bekiendte og uforsvarlige corruptioner villed

modtage. Anlangeude de Historier som derhos vorder fortællede, da ere

de udi Sandheden i sig sielf intet uden hans lumpne pengegjerige falske

besmyckeiser ; thi at mand det Hans Grefv. Exe. H. Cantzler Alefeld

aabenbarede, var ickun pro formå, og var aldrig Hans K. M*® Samtøcke,

langt mindre den falskelig udstrøde Resolution derpaa følged, nemlig at

mand skulde tage derimod indtil videre allern. resolution. Hvorfor det

var disfarligere at band for sig sielff saadan anseelig Sum vilde antage

som af. Greff Griffenfelds Hoffvitbog videre sees og erfahres.

Fremdeles at Greff Griffenfeld hafde af Præs* Kielman een ring

paa 2000 rdr. værdie antagen, det bekender hånd selff. De derhos frem-

^) „at i Rom var alt tilfals" (Ordsprog).
') ved Undersøgelsen har daarlig renset sig.

') gjort Indsigelser, nødtvungen og af Frygt.
*) støttede paa denne Grund.
*) i hele dette Hundredaar. '
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førte rudskyldninger eftersom alting bestaar in allegatione facti uden

nogen Bevisning, skulle de Hr. Judices vel vide tilbørligt at eragte,

eftersom denne Kielmans Persohn saavel som Natur at hånd inted giffver

forgieffves uocksom er bevist.

Mand beraaber sig herudi paa mange vidner, saa og omendskjønt

der bruges anden Skinhellighed og Undskyldninger saa seer dog enhver

uparthiisk, at den gamle Bedrageri vorder ickun med nye farffve anstrøgen

og polert: anseende Præsidenten som en gammel tredsk Politicus icke af

ringen men af de bekiendte rencker, de retmesige Rensburgiske tractaters

billighed iche af Kielmans Brefve og hans skriftlige complimenter efter

reversen, mens af Sagens billighed og derpaa treffede allerretferdiste

Pact og accords, og endelig om noget var at excusere, alt saadant for-

medelst toties a Gottorpicis violatam juratam unionem, perjuria Kiel-

mani Yi extortam olim Souverainitatem et Dioeceses fædera nuper cum
Svecis contra Superiores inita^) og andre Verden bekiendte, og til tryg

sikkerhed tjenende argumenter, dend ganske Verden grandgifvelig at

forestille, paa det enhver kunde see voris nordiske Monarks allerbilligste

og allerviseste disposition, hvilken Gud og Alverden vil elske, velsigne

og hjelpe.

Grefvskabernes Oldenburg og Delmenhorsts Omveksling angaaende

imod Amptet Tøndern, hafver de samme baade efter Hs. K. M*^ egen

allern. Videnskab, saavelsom og med Attestationer er at bevise , noksom

til Hs. K. M*^ højeste Sckade og præjuditz meere end alt for meget været

omhandled i Henseende den Gottorfske Præsident Kielman og Greff

Griffenfeld udi deres conferentz som bestoed i otte Timer till Rensborg

nocksom derofver consuleret hafver og ere blefne enige. Mens hvo for-

slaget gjort hafver for at erholdt et ampt cum omni superioritate

territoriali^) sees allerbedst af Præ* Kielmans derom meddelte attestato,

hvormed bem. Greff Griffenfelds rodomontader og store Berømmelser

(eftersom han alt selff af egen Nytte gjort hafver) paa engang til intet

blifver foruden det altioris indagenis^), hvorledis till desto mere Sikker-

hed de beste consilia fattede ere, og hannem neglecti officii^) med langt

større og viit forunderligere prudentz de blinde øien ere bleffne aabnede

dersom hånd i nogen maade og maneer ved saadan allern. Advarsel haffde

staaed til at redde og hånd iche saa skammelig hafde satt Gud og sin

Konge af øiene eftersom fornemmeligen hans coucussiones siden den Eens-

borgske advarsel af de udaf Ditmarsken dette aar empfangene 1000 rdr.

N 2 og een Guldkiede saa og M' Luxdorfs 400 rdr. endog mange andre

exempel at forbigaae klarligen sees.

Den anden corres])ondence med Kielman er udi actione iche rørt

hvorfore eftersom dend ad exceptionem iche henhører omendskiønt den

meget suspect været liafver og nocksom kand bevises til sit Sted hen-

stilles.

') don af (Jottorporno saa ofto kra^nkcdo hosvorno Union, don ved Kiolmanns
Mened fordum vold(!lig fravristede Suverænitet og Forbundet, .som nylig

var HlutUit med Svenskerne mod deres Ovorhorror.

') mod al t(!rritoriaI HøjliodKret.

') af en dyboro (irauKkning.
*) forsømt I'ligt.
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Iligemaade ere de intentioner angaaende Greffvetitelen af Lilliencroons

Brefve, saavelsom og anlangende Vollin af de indkomne Brefve nocksom
kundbar; Mejercrons ord, des sommes considerables, des meubles de grand

prix, et mariage avantageux ere aabenbahre og vell at mercke. Dis-

ligeste tror jeg vel enhver af Dommerne den Engelske Envoyes Advarsel

og consideration af det hoslagte Engelske Breff till Mons"^ Hensbaw icke

forgjefves holder: hvorfore mand alle disse poster omendskjønt de ere

viitløftige dog uden grund in exceptione røres sicco pede^) forbigaar: thi

ambitionen er bekjendt, som baade fremmede, som aff Terlons breffve

kand sees, deris Spott deraff" hafft haffver, saavelsom Indiendiske offver

den titul aff' St. George des Anglais (efftersom hånd endnu iche var

canoniserit) at lee.

For det tredie følger crimen perjurij ^)
; sligt bevises iligemaader

klarlig, og refuteris ickun slet omendskiønt hånd udi hans Eed tilsiger

ingen Sckenck og Gaffve at tage, Kongens Hemmeligheder at holde

geheim, og troe at være, sligt altsammen hafver han dog som tilforn

meldt er, icke holdet, hvorfore poena perjarij^) effter Kong Chr. 3. Recess

a. IG og hvad derfor in actione ombedet er, fremdeles paastaaes.

Saalidet som han hafver agted hans Eed, ligesaa uagtsom hafver

han ogsaa udi hans Obersecreterers og Cantzlers Bestilling været, og

kand af de udi hans forvaltningstider af Cantzeliet expederede Brefve

under K. Haand og Segel erfahres, idet det ene Breff ofte tvertimod

det andet er udfærdiget, saasom er at see af dette hosfoyede foraktlige

og post mensem in Substitutione forandrede Kongl. mandat exempel,

fornemlig udi en Saeg imellem Sahl. H. Gen. Amir. Adelaer og Hr.

Baron William Davidsøn udi en Voldgiftsag, som af Hs. K. M* naadigst

var confirmeret d. 6. Jan. 1672 og aff Greff Griffenfeld selff expedered

og underskreffven, hvorimod d. 5. Avgust 1675 en anden K. Confirmation

af bem. Greff Griffenfeld er tilvejebragt og det uden nogen suplications

indgifvelse tvertimod høystbem. Hs. K. M*® første Breff Hånd og Seigl

ja Landsens ordinaire Lov og Rett sambt ald billighed i slige tilfeld

og Sager, blot alene for Svogerskabs Skyld som i denne Sag af Greffve

Griffenfeld mere er bleffven anseet end K. Haand og Segels Respect ja

Eed pligt og billighed; hvorved bem. Davidsen som en fremmed Mand
sin Ret og Sag ganske er bleffven affskaaren og forbedet at tale paa,

foruden mange og flere deslige Sager, som for Vidtløftigheds Skyld forbi-

gaas og videre af de udfordigde Originaler og videmerede Copier kand
erfahres. Hånd hafver ogsaa de allerhemmeligste Sager, som hånd icke

engang burde at betroe pennen mens beholde hos sig allene, udi hans

aarlige Caiender og Almanaker indført og samme Calendaria tjennerne

underhende giffVet haffver.

Omendskiønt nu sligt attrocissime ^) af hannem ved exceptionsckrif-

tens Offverlevering negtes saa befindes dog efter attest sub. N. 3 : At
hans tjennere udi slige Almanacker saavelsom Herren skreffved hafver

saa at alt propalered ^) og imod hans Cantzlers Eed høystraffbar H. K. M.

') tørskoet.

*) Forbrydelsen Mened; poena perjurii, Straf for Mened.
^) haardnakket.
^) er blevet aabenbart.
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og Staats arcana et intima, ^) til Kongens det ganske Riges og alle tro

Undersaatters prejudice og skade er bleffven divulgered 2). Hvilket

Grimen er saa stor at det offver alle andre paa det allerhojste a Dominis
Judicibus^) bør iagttages, og med det allerstørste Forrædderi ligeholdes,

efftersom det i mange aar H. K. M. selff og dets lande herefter kunde
gravere og derfor desto højere bør at ansees. Saasom og Hs. K. M.
vor allern. K. og Herre sin allern. alvorlige Empfindelighed, udi det ved
forige actionis offvergiffvelse af H. Resident Lindenow og Hr. Assessor

Wolf de Hr. Judicibus kundgjører og tilkiendegifver.

Det kan iche hjelpe Greff Griffenfeld at hånd formeener det till en

Undskyldning offver den store Forseelse kan tjene, at hannem ingen penn
eller bleck efter hans begæring i Castelled gifved er, eller at hånd Gref
Alefeld, Rigens Marskalk eller Dr. Leth iche maatte faae udi tale og i

saa maade hans Meening till Hs. K. M* skrififtlig eller mundtlig angaaende
denne Caiender tilkendegifve. Thi hånd sligt saavelsom alle andre hans
ansøgninger ved Commandanten udi Castelet Hr. Oberst Btilow til Hoffve

haver ladet kunnet andrage, hvorfor denne faute inexcusabel forbliffver og

capitaliter bør at straffes. Disligeste er icke mindre inter capitalia crimina ^)

at referere at mand fremmede Potentaters brefve som Hs. K. M* og det

ganske Rige høist angelegen været hafver, slige høje Hoffveders tilbør-

lige respect tilsidesat ere, og Hans Konges høje interesse supprimered, iche

fordraged haffver, mens uaabned usque ad diem arrestationis ^) hos sig

beholdet, saa vell som mange Kongl. allernaadigst ordres og befalinger

tilbageholden og frivilligen forsømt, disligeste en stor Deel Supplicationer

negligeret^), endeel deraff iche ad relationes henført, en Dehl og, hvoraff

allerede var referered, iche expedered mens parterne mellem frygt og

forhaabning med stor Omkostning til Deris forsømmelse forgieffves op-

holdet, som med mange exempler lettelig kand bevises; mens for Kort-

heds Skyld med attest sub. N. 5 krafftigst confirmeres. Higemaader
bør alle poster hvilke effter den Rendsborgske - erindring af de anførdte

Rensborgske articler ofue^'treden er, capitaliter at straftes efftersom bem.

Greff" Grifl'enfeld tilforn eff'ter hans Eed posterne at holde, forbunden

været har; mens nova Lege Regis') saa hart igjen forbunden blefven,

at han icke andet end atrocissima poena^), effter saamange forgefuis

anvendte Kongelige Advarsler bør at ansees og refses.

Det sidste och allerhoyeste Grimen læsæ Majestatis er nocksomme-
ligen af de correspondentzer med de aabenbare och hemmelige fjender

udi foregaaende sub. Lit. A. B. G. D. E. F. G. H. L K. L. M. allegorede

Brefve bevist ock demonstreret.

Naar nu de Herrer Dommere den meget fortenckelige og idelige

Omgjengelse og fortrolighed med den frandske Ambassadour Terlon

') dybeste Hemraeli^'heder.
') uflbredt.

*) af d(! Horror Dom moro.
*) iblandt ForbrydclKor, livorfor Dødoii (^r Slral'.

') li^,'o til d(ui Da^', da han hl(!v arroHtorot.
•j fofHømt on Dol AiiHøi^'nin^'or.

'j ved Kon^ons nyo J>ov (Kon^'olovon).
•) med don allor haardoHto Straf.
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anseer, och at den samme endoch i denne Krigs tid stedtze continuerer samme

Terlon och uden Hans K. M*^ Bevilling her igjen indkommen er, och icke

igien kunde afskaffes førend Grifi'enfeld blef tagen i Arrest, desligeste

eller andre consideranda ^) offverveyer, saa maae endelig af de till den

frandske Ambass. Terlon och Svendske Minister udvechslede Brefue og

skriffter naar mand omstændighederne ret betrachter, een ganske crimi-

nelle corespondence deraf sees og sluttes.

Mand ofuerveye endnu disse Ord: sub. Lit. G. Les plus grands

secrets qui sont entre la France et la Suede peuvent etre en toute

seureté entre mes mains: Och de sub. lit. B. Il faut que je me charge

d'estre vostre maistre de postes durant ces entrefaites och lidet der-

eff"ter: Les lettres qui tomberont entre mes mains, soient quelles s'ad-

dressent a vostre cour ou quelles en viemient trouveront toute la seureté

que vous pourrez souhaiter. Disligeste disse sub. lit. A. que l'epaisseur

d'un pacquet ne doune pas du soub9on a nos gens. Iligemaade verba

litterarum Bien est il vrai que si j'eusse trouvé une lettre de change

je l'aurais fait bonne prise et toute la veneration que j'ay pour sa M*®

Tres Chretienne ne me l'aurait fait rendre qu'apres que la paix fut faite.

Læs och alle under forn°® numer fremlagde brefve.

Frembdeles vilde mand vel gifve agt paa, at der frantzoserne hafuer

erbodet sig deris brefve aaben ock uforsegled at lade og saaledis bort

sende, heller snarere det simuleret. Greft' Griffenfeid da saadant under

anden prætext afslaaet hafuer och til det gemene Beste høieste skade

sligt icke antage ville.

iSTaar dette altsammen ofuerveyes kand hans Undskyldninger lidet

hjelpe thi anl. Lilliencron disputeris intet at hånd før Krigens decla-

ration var nedreist til Kensburg och ville følget Armeen indtill nogen

hostilitet var forløben, er det fordie icke urimeligt, at Lilliencron som

en svendsk Minister, der Krigen endnu icke var forkyndet, saadant bleff

tilladt, mens effter Krigens ankyndelse med Cronens ijender, som med

Lilliencron saa fortenckelige och in recessu eftertenckelige Breffue at

vexle er icke alene fortenckelig mens forbøden og criminel.

Arg. verborum ad L. Juliam Majestatis Si quis hosti literas vel

nuntium miserit^}. Nu beviser Greff Griffenfeid gandsche intet, hvercken

ved Vidnisbyrd eller nogen ordres och instrumenta at hånd af Hs. K. M.

special Ordres bekommet hafde til Lilliencron at sckrifve og veed dog vel,

at det er capital, hosti litteras mittere ^). I det ringeste ved han at det

strider imod Billighed, och sig icke uden Brefuets fremviselse og superioris

udtrøckelige Bevilling hafde sømmet: Is vero qui ita scienter et studiose

contra leges et æquitatem facit dolose agit^). Marsard de probat. concl.

531 n. 57 Regn: Sixtus Concel. 12 u. 32 Lucas de Peuna in L. quem

admodun v. 14 C de Agricolis. Nu har han intet gjort af alt dette

hvorfore her er summus dolus cum aperte præsumatur dolus si quis id

non facit quod facere erat obligatus^). Cravetta Cons. 193. n. 2.

') vigtige Sager.
2) „Dersom nogen sender Brev eller Bud til Fjenden."

') at der er Livsstraf for at sende Breve til Fjenden.

*) Men den, som saaledes med sit Vidende (skønt han godt véd, det er forbudt)

og med Flid handler mod Lovene og Billigheden, bærer sig svigefuldt ad,

^) hvorfor han har gjort sig skyldig i det største Bedrageri, da Svig jo dog
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Ja dersom hånd det pro parte hafde underladet, nemlig at band hans

brefue Hs. K. M* icke hafde viist eller udi denne svare sag noget dølget

cum etiam dohis pro parte committi possit*^, imo æque in parte qvam
in toto; sic enim dolo malo facere dicitur qvi malitiose fecit et qvi in

totum non fecit. 1. 8. in princ. de edendo.

I synderlighed er causa spes et animus lucrandi-) och concurerer

lier de effter hans egen Bekjendeise af Suerrig tilsagde och endnu iche

empfangede 200 Skft Kaabber ved Francisc. Beccius Cons : 106 uam tum
arguit factum dolo ex. proposito Pantschmannus. 1. 2 Qvæst. 21. n. 113.

Och kunde for at evitere all mistancke som fornodenheden udi affaires

til Lilliencron at skrifue erfordred af Cantzeliet blevet depescherit. Dolo

vero facere præsumitur qui facit qvod alij expedire ipse vero facere non
debuit^). Unde in faciendo rem prohibitam a lege (paa den maade som
correspondentzen her er) semper præsumitur dolus et malus animus*).

Hvilken dolus et malus animus desto klarere sees af de allegerede

brefue til Terlon.

Anl. de Undskyldninger og historiske Yiidløfftigheder, som derimod

gjøres. da ere de samme, saavelsora at mand udi een Deel Sager beraaber

sig paa Kongl. Videnskab res facti og maa bevises mens eftersom de

icke. ere proberede ^) falder de af sig selff och blifve til intet som nuda

allegata ^).

Intentio prima er proberet, at band durante bello '') med fjenderne core-

sponderet hafver. Den danske Lov och alle jura holder dette for crimen

læsæ majestatis och for det største forræderie.

Endelig proberer mand til Ofuerflødighed gjerningen med tuende

Vidnesbyrd som ere Hr. Cantzeliraad Bierman og Hr. Secretarij Volfen

attestatis sub. N. 6. Derudi udtrychelig indeholdes at saavel for Greff

Griffenfelds nylige Arrest som och dereffter er der fundne med de ordi-

naire poster under hans convolut adskillige saavel fra Suerrig som til

Suerrig gaaende Brefue som bem. af Dato 16.- Maj 1676 af Hr. C.raad

Bi ermand och Hr. Volfen udfærdigede Attester videre beteigner. At hånd
nu derimod vil besmyche och afvende dette crimen med saadanne extra-

vagancer, at han ichun complimenter hafde skrefuet item for at be-

deche og skjule det mand franske brefue havde brødt, at hånd var en

ærlig og troe Patriot, och derfore saaledes maatte forrette det udi disse

conjuncturer.

Dertil ere disse compliment Undskyldninger och maade at tale med,

aabf'iibart maa antages at finde Sted, naar nogon ikke gor det, som ban
var foi])li<,4ot til at goro.

') da der ondoj,' dolvis kan begaas Svig, netop ligcsaa vol i en enkelt Del
8ora i <len bele Sag, thi don, der har handlet af Ondskab imod en Del, og
som ikk<> bar gjort det imod det bele, siges at handle mod Svig.

') er Grunden hans Ifaab om og Lyst til at berige sig.

') den begaar Svi<.r. som gør noget, der kan gavne en anden, men som ban
ikkf* bør gør«'.

*) O^' dorfor anta^'T man stedse Svig og en ond Vilje bos den, som gør
no^'j't. flcr er forbudt ved Lovon.

*) nroben-de, en; „beviste".

*) løHc I\'ia«tiind'^.

') den første lovstridij^'e H.iiMlliii;^: er bevist, at lian. nicdons Krigen varede.
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gandsche for svag och absurd. Thi alle misgerninger kand vel med en

Dechmantel lettelig skjules exempli gratia homicidium casu fortuito ^).

Och hvilken Skjørlefnere skulde iche vell vilde undskylde sig, foregifuende

det at være af Kjerlighed till sin Neste? Hvilken tiuf skulde vell iche

til sin undskyldning foregifue sin nødtørft och at hånd om nattetide

var indbrodt for at haue bedre Beqvemmelighed og Natteleje i huset

end paa gaden og for at være i Skjul for regn og slemt Veirligt? Ja

den sidste ophengte Spion kunde haue giuet fore, at hånd intet for-

rædderi haffde haft isinde, mens ichun alene til Schaaue villet henrejse

af Kjerlighed till sine Børn som sig der opholdte.

Mens hvorviit saadanne argumenter ere at attendere staar til Dom-
merne derudi at kiende domme og straffe.

De Eelationer af M. Feuquiéres Brefue, skulde gifue hans Sag noget

skin dersom de ordentligviis bevisedes och derhos om Greff Griffenfelds

frandsksindede gemøt iche altfor vel var bekendt och de verba litterarum

generalia et luce meridiana clariora ideoque secundum jus generaliter et

non restricte explicanda^).

I Synderlighed er vel at merche at Cron Franchrig efter paafuldte

Krieg mellem Danmarch och Suerrig er Hs. K. M. vor allern. Konges saa

och Fædrelandets hvorvel hemmelig dog saaviit considerablere end Kongen
af Suerrig, idet de suensche Vaaben ved frandsche Penge tillands og

vands vedligeholdes och imod Hs. M. og dessen sambtl. høje Allierede

forsterchis och forsettis.

Huad var dette andet end at mishandle imod voris Allierte dersom

Voris og deres fjender skulde forundes korrespondentzeii: idque per indi-

rectum concederetur, qvod directe est prohibitum quod fieri non debet ^)

Gall. 2. Observ. 145 n. 6. Hvad for Mistanche vilde det vell foraarsage

om saadant skulde skee ved Eigets Cantzlers Hjælp og mediation.

Den Correspondentz med fjenderne och dets promotion er i sig selv

crimen et res illicita^). At det jo er skeed kand Gref Griffenfeld iche

nechte, thi de bekendte Copiebøger och Attestata lærer nochsom saadant.

contrarium vel mandatum suum proberer hånd iche, quo fit secundum

jura qvod illiciti qualitas hoc ipso probetur, quia non probatur contra-

rium. Mascardus de prob. Concl. 419. concl. 815. Nu siger Loven

videre id quod illicite lit, semper præsumitur fraudulenter et dolo-fac-

tum^) Vesembeccus Cons. 19. n. 8. At nu crimen læsæ 3Iajestatis et

quidem Perduellionis ^) derfore intenteris och hånd derudofver billigen

vorder straffet hafver Grefven sig selffv at tilskrifue och iche actoribus

cum illicitæ rei operam dans teneatur de omni eo quod consequitur'').

') for Eksempel Manddrab ved Tilfældighed.
'^) Ordene i Brevene ere saa almindelige og saa klare som Dagslyset og trænge

derfor ikke til en nøjagtig Forklaring.

^) og det skulde middelbart tillades, som ligefrem er forbudt, og som ikke

bør ske.

*) forbrydersk og forbudt.

*) Hvad der gøres paa en ulovlig Maade, antages stedse for at være gjort

med Svig og Bedrageri.
^) Majestætsforbrydelse og tilmed Højforræderi.

') da den, som giver sig af med at handle mod Lovene, ogsaa maa tage alt,

hvad deraf følu'er.
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Carpzovius 2. Qvæst. Crim. 1. n. 29. L. 6. C. ad Lib. Jiiliaiii de Vi

piiblica.

Endelig hvad skal mand længer cum exteris ^) disputere. Grefif

Griffenfelds Forseelser corespondentzer ock forræderi, der dog ofver saa-

mange misgerninger forræderiet och den kongelige Befalings menedige
foragt uochsom er beviist.

Hojtærede Herrer Judices considererer dog lians falsissimas nega-

tivas-), igemiemlæser ultimatim iteratis vicibus^) de 16 Kensburgiske

punkter considerer den Almanacli leszer langsom og offverveyer vell de

sub. n. 7^) og 8^) hosføjede tvende Attestata, Hr. Kesident Christoff.

Lindenovs och Hr. Secreterers Fredr. Volfens hvoraf en Deel dog regiam

familiam lædentia sufficientia capitalia crimina^) nochsom udi sig indeholder,

saa at ingen videre Beviis eller allegering hvorvel noch andre Sager

forborgne blifue mens comdemnationen behof og fornøden gjøres.

Derfore efterdie alle in prima Actione intonderte Crimina nochsomlig

udviser derimod Eeus '') sine exeptiones iche proberer hvilche hannem dog

iche kan befrie, mens alt som af ham indført per replicam nu refutered

er. Saa repetere vi in hac Replica^) det in actione intenderte petitum^)

imod Greff Griifenfeld og beder post duplicam ingen videre recess at

tilstæde, medens acta pro conclusis at antage, och een rettelig Domb
med forderligste at afsige.

Herpaa Xobiliss. officium Judicum pro admiuistrauda justitia implorat

E. Excell. auch wolgebohrne hochedle und veste Hvb.

in Eiligkeit Dienstfertigster

Otto Mauritij Chr. Pederszen.

als in specie ad hane causam
committirter.

Mauritius's Svar paa Griffenfelds Indlæg- oplæstes i Forhøret

d. 16. ^laj. Det er, som man vil se, meget svulstigt, spækket med
lange latinske Citater og Udtryk, i hvilke han forklarer Dommerne, hvad

crimen Simoniæ, crimen perjurii, crimcn perduellionis, crimen læsæ

majestatis ere for afskylige Forbrydelser, og hvilke radbrækkende

Straffe de fortjene; men han var ikke heldig med at bevise, at Kansleren

'j med fremmede, Sagen uvedkommende Ting.
*) tisandfænlige Benægtelser.
3) til.->i(lKt, atter -og atter.

*) Alilof(;ldtH P]rkia3ring, at Griffenfeld havde villet bortbytte Oldenburg og
DdmfiihorKt mod Tønder Amt.

*) KriKtofler LindenovK (t}j; Fr. Wolfs p]rkhr-ring, at Griftenfelds Sekretær Lund
efter (iriffenfeldK Befalin;^' havde skrevet i (Irinenf(>l(ls Almanak uaa (^t rent,

ubehkrevet J>hi<l. Oni dd var den Kamme Ahnanak, i hvilken der stod, at

Kristian den femte j Statsraa(h't liavdc talt som et Barn, lindes der ikke

et Ord om i Krkia-ringen, o^ d(!t maa derf(»r hetvivles.

*) for den k^l. Famili«; saarende samt tilstrækkeligt^ kapitale l-'orhrvdelser.

') den tiltalte (anklaj,'ede).

•) i denne Hesvarelse,

•) det i Anklagen rettede Søgsmaal.
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havde begaaet disse Forbrydelser. Indlæget lokkede mangt et Smil

frem paa de gamle Juristers Læber. De fandt, at det var Sladder

fra Ende til anden, som de selv med den bedste Villie til at for-

dømme Kigskansleren — og den havde de fleste af Dommerne —
ikke kunde fælde ham for; de maatte trække paa Skuldrene ad Mau-

ritius's Ordskvalder. Beskyldningen, for at Kansleren havde taget

mod Penge af fremmede Magter, indskrænkede sig, efter at man
havde undersøgt alle hans Papirer og fremlagt enhver Hemmelig-

hed, til den Anvisning paa 10,000 Rdl. , som Hamburgs Senat

havde leveret ham. Griffenfeld anførte i sit Indlæg, at Hamburg

ikke var en fremmed Magt, men en holsteinsk By, der stod under

den danske Konges Højhed, en Snært, der ramte den nye Kansler

Ahlefeldt følelig. Griffenfeld fastholdt, at han havde vist Ahlefeldt

Anvisningen, og at Greven havde sagt, at han jo kunde beholde

den med en rolig Samvittighed; at det var i Ahlefeldts Nærværelse,

at han havde vist Anvisningen til Kongen, der med et mildt Ansigt

havde bevilget, at han maatte beholde den. Han havde senere i

Anledning af den rensborgske Advarsel spurgt Kongen, om det

var med Hentydning til denne Anvisning, at han havde advaret

ham imod Skænk og Gave. Hertil havde Kongen svaret, at han

jo vidste, hvorledes det hang sammen med Anvisningen, og var

dermed helt vel tilfreds. Mauritius vilde omstøde denne Forklaring

med den Paastand, at det kun var pro formå, at Griffenfeld havde

meddelt Ahlefeldt Sammenhænget med Anvisningen, og at Kongen

ikke havde givet sit Samtykke, til at Kansleren maatte beholde

den. Han indlader sig slet ikke paa at modbevise, at Samtalen

er ført i Ahlefeldts Nærværelse.

I sit Indlæg havde Griffenfeld besvaret Beskyldningen om, at

han havde brevvekslet med Rigets Fjender, særlig med Sverigs

og Frankrigs Sendemænd, Lilliecrona og Terlon (med Frankrig vare

vi dog slet ikke i Krig) ; at alt, hvad han i denne Henseende havde

foretaget sig var sket med Kongens Samtykke og Bemyndigelse,

med Statens Vel for Oie; at hvert et Brev til fremmede Magters

Afsendinger havde været Kongen forelagt og ikke afsendt, førend

det havde hans Billigelse. Han beviste, hvilke store Fordele den

dansk-norske Stat havde haft af den Maade, paa hvilken han

havde ført Forhandlingerne med Sverig og Frankrig; Sverig vilde

allerede 1674 bryde med Danmark, og det var kun ved snildelig at

benytte Frankrig, at Danmark undgik Bruddet, saa Sverig vendte

sig imod Brandenburg. Frankrig havde i det næste Aar villet
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skuffe Danmark oo- hindre det i at komme Brandenburg og- Hol-

land til Hjælp; men det var Frankrig, der var blevet narret. Kends-

gerningerne, det, Dommerne burde gaa efter, viste, at Rigskansleren

havde handlet som en ærlig Mand, hvilket de let kunde gøre sig

bekendte med i Meyercrones, Juels, Lindenovs og Kielmanns Breve,

som vare i deres Hænder.

Den franske Minister Gravelle, der skulde afløse Terlon, havde,

som Meyercrone anforer i sine Breve, efter Ludvig XIV's Befaling

sagt til den danske Afsending, at hans Konge vilde give Griffen-

feld 100,000 Daler, naar han vilde formaa sin Konge til at holde

sig nevtral. Meyercrone afslog oprørt Tilbudet med de Ord, at

Griffenfeld satte sin Ære i at tjene sin Konge af yderste Ævne, og

aldrig lode hans Handlinger sig paa^drke af Hensyn til egennyttige

Fordele. Gravelle undskyldte sit Tilbud med, at alle Evropas

Hoffer gave deres Bifald tilkende med Grev Griffenfelds udmærkede

Styrelse, og at hans Monark ligeledes vilde give ham et glimrende

Bevis paa sin Godkendelse. Griffenfeld var en af de faa Første-

ministre i Evropa, der forsmaaede den franske Konges Guld. Kort

efter, da Rygtet gik, at Griffenfeld vilde gifte sig med Hertug

Ernst Gynters Datter, havde Ludvig XIV's formaaendc Yndling,

Hertugen af Bethune, ytret til Meyercrone: Men hvorfor med
denne Prinsesse og ikke med den anden (Prinsessen af Tarent), der

ligeledes er af kongelig Byrd? og Gravelle lod sig forstaa med, at

hans franske Majestæt vilde sende værdifulde og kostelige Møbler

til Forsyningen af Griffenfelds Bolig; men Krigserklæringen imod

Sverig havde oplyst Frankrig om Griffenfelds Ubestikkelighed, og

der kom ingen Møbler.

I ]\Iauritius\s Indlæg fandt Dommerne kun Bekræftelse paa, at

det var Honning, Grillenfeld havde smurt Frankrig om Munden,

for «'j i I'tide at øge Tallet paa Danmarks Fjender, og at det

eneste Brev, han havde vekslet med den svenske Minister Lillie-

crona, efter at Krigen var erklæret, langt fra vidnede om nogen

Fortrolighed imellem ham og den svenske Resident, der tværtimod

beklagede sig højt og lydelig til alle over (rriffenfelds Hensyns-

loslH'd imod ham. I Maaneder havde hun ladet ham sidde i Rens-

borg og vænt«' j)aa Svar.

Med Selvfojclse havd(^ Griffenfeld afvist den Beskyldning, al

han liavde solgt Præsickald, og erindret sine Anklagere om den

Flid og Oiiijiii. Iiv(iiiii('(| liiiii i en lang Aarra-kke havde ))røvet

de ansøgendes Diieligbcd og aldrig iorsa;tlig givet et Embede til

en nvjerdig; al li;iiis S\;ii li! Ansøgere, dci' vilde lniiige li;un
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Foræringer, havde været, « Intet gejstligt Ornat er tilfals i vort

Hus; det gives kun som Belønning for Flid og Dygtighed«). At

hans Tjenere bag hans Ryg havde taget imod Stikpenge af An-

søgere, var jo kun, hvad der allevegne fandt Sted; men det var

noget, hvorfor disse burde straffes.

Mauritius indlader sig slet ikke paa at modbevise, at de

Summer, Griffcnfeld havde modtaget af Klingenberg og Maller,

vare tilbagebetalte Laan. Han siger, det er utilladelige Gaver, og

det uagtet der i Retten var fremlagt skriftlige Beviser fra Klingen-

berg og Møller, at de havde udstedt disse Obligationer til Griffen-

feld tildels for Arbejder, han har udført for dem, tildels for Summer,

de havde laant af ham. Derimod finder Mauritius, at det er tillade-

lige Gaver, naar Grev Ahlefeldt giver Griffenfeld Guld, fordi han

hjælper ham med Oprettelsen af hans Grevskab.

Han ytrer ej et Ord om, at Grev Ahlefeldt vil friste Griffen-

feld med over 6000 Daler aarlig, hvis han vil tage dem ved

Besørgelsen af de holsteinske Sager. Det er Kanselliet, svarer Mau-

ritius, som der vil tilflyde nogle tusinde Rdl. i retmæssige Sportler.

Han finder det smukt, at Hertugen af Ploen giver Rigskansleren

Guldbægere, fordi denne har hjulpet ham i hans Handel med
Kongen om Grevskabet Oldenburg. Men Dommerne kom i For-

legenhed med Mauritius's Bevisførelse.

Flere af de Breve, han beraabte sig paa, for at bevise Griffenfelds

Brøde, og som bleve fremlagte i Retten, godtgjorde, at Griffenfeld

slet ikke lod sig bevæge af de Foræringer, der tilstilledes ham.

Vi ville anføre nogle enkelte af dem.

"Den 29. Marts 1675 haver jeg til Rigens Kansler Griffenfeld ved

Haandskrifveren Rasmus Knudsen udi en forseglet Pose ladet depo-

nere 1000 Rdr. Jeg siger tusinde Rgdr. , og derfor aldelis intet

nydt og obtincret i nogen Maade. I. Smed.»

Landfogden i Søndre -Ditmarsken har for at skaffe Land-

skabet Lettelser d. 1. December 1675 sendt en Anvisning paa

1000 Rdl. til Griffenfelds Hus. «Han har ogsaa modtaget den;

men ikke skaffet os noget som helst derfor, og alligevel har han

stukket Pengene til sig.«

Jacob Becker har sendt 200 Rdl. for at erholde en Sekretærs

Titel. Han har ikke faaet nogen Sekretærs Titel, men Pengene

har Griffenfeld beholdt. Er det ikke oprørende, udbryder Mauritius,

at de Folk ikke engang have faaet noget for deres Penge. Men
morsomst lyder det dog om Becker:
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c Formedelst at Becker Sekretariatet ej bekom ... og graverer

det hannem (Griffenfeld) langt mere end det hjælper hannem

:

1. fordi Becker bekom ingen Tid noget igen, og Griffenfeld

bekom Pengene;

2. fordi Becker intet for sine Penge, end ikke den ringeste

Forhaabning til Befordring kunde erholde.«

Den eneste Sag, hvormed Mauritius kan skræmme Dommerne,
er den, at Griffenfeld har saaret Kongens Forfængelighed; men
denne Sag er tillige et talende Vidnesbyrd om, at Slaget har

truffet Eigskansleren uvæntet. Man har pludselig bemægtiget sig

hans hemmeligste Sager. I et af Griffenfelds aflukkede Skabe har

man fundet en Almanak, gennemtrukken med hvide Blade, og paa

et af disse staar der med hebraiske Bogstaver nogle Ord om
Kongen, De skulle have lydt: «! Dag talte Kongen som et Barn

i Statsraadet.))

I denne Anledning er det, at Mauritius skriver i sit Indlæg:

«> hvilket crimen er saa stort, at det over alle andre af de Herrer

Dommere bor iagttages, og med det aller største Forræderi lige

holdes, eftersom det i mange Aar Hans Kongelige Majestæt selv

og dets Lande herefter kunde gravere, og derfor desto hojere bør

at anses. Saasom og Hans Kongelige Majestæt, vor allernaadigste

Konge og Herre, sin allernaadigste alvorlige Empfindlighed de Hr.

Dommere kundgør og tilkendegiver.))

Hvis Dommerne ikke slaa Hovedet af Griffenfeld for denne

Forseelse, der er saa stor, at den over alle bør iagttages og holdes

lige med det aller sorteste Forræderi, saa faa de med Hans « aller

naadigste.) Majestæt at gøre! Denne Advarsel jog Skræk i de

tieste af Dommerne; de gjorde, hvad der forlangtes af dem, af

Frygt for at falde i Unaade, en Ulykke, som jo, saa sørgeligt det

end lyder, kun med Lethed bæres af faa.

Griffenfeld, der hidtil i Tillid til sin Uskyld havde besvaret

alle de afskylige Bagvaskelser i en bestemt og værdig Tone, saa

nu klart, at det gik løs paa Livet, og søgte derfor i sit andet

Indlæg, som han leverede til Dommerne d. 11). Maj, og hvori han

besvarer .Mauritius's Udgydelser, at formilde sin Kongens Vrede.

Efter at liav«; bcr/nt, at Frederik (Jalxd er faret med Usandhed, og

at d<'r ikke i Licentiat ALiuritiiis's lieplik lindes et eneste Ord, der

sva'kker, hvad lian liar skrevet III sit Forsvar, giiar han over til

dej) kildne llisldiif iikmI Ahiianakkeii. I Ian beder Kongen bæro

over iried iiicnncskelig Skrøbelighed og tilgiver denne Forseelse.

Hvad lian liar skrevet i Aluianakkeii, skulde udelukkende v;ero
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imellem Kongen og ham, saa han har intet at bede om uden

Naade, lige som Kongen vil, at Gud igen skal være ham naadig

med hans Skrøbeligheder. Skulde Kongen tro, at han, som der

paastodes, havde skrevet til Underretning for Efterverdenen, saa

kan han forsikre, at det aldrig har været hans Hensigt, h\ilket

enhver let vil kunne fatte: man attraar ikke at udsætte sine egne

smaa Tanker for enhver Kritik, og Almanakkerne skulde brændes,

naar han havde uddraget det af dem, der vedkom Offenligheden

;

hans mange Forretninger og pludselige Fængsling vare Skyld i, at

det ej allerede var sket. At hans Sekretær Lund havde skrevet

paa den anden Side af et beskrevet Blad, var sket i hans Nær-

værelse, saa han kunde ikke se den ringeste Tøddel, af hvad der

stod paa den foregaaende Side; han havde været meget forsigtig

med Bogen og — ikke taget den med paa det sidste Felttog, men

gemt den i et Skab, hvortil ingen anden end han havde Nøglen.

Hvad den anden Forseelse vedkom, saa kunde han ikke fatte, at

Koncepten til den ham hemmelig anbefalede Sag ikke var bleven

tilintetgjort. Er den funden i Skabet hos Almanakkerne og Hs. Maj*^

Haandbreve, saa har den været uforvarende pakket sammen med

Haandbrevene. Er den funden i det mig af Hs. Maj* skænkede

sorte Korduans-Skab , saa er den af Vanvare glemt i en Skuffe.

Aldrig har noget levende Væsen set denne Koncept; først nu er

den kommen for deres øjne, til hvis Eftersyn hans Breve og

Papirer i Flæng ere blevne givne. Til Beskyldningen om at have

ført forrædersk Brevveksling med udenlandske Magter skriver han

:

Gud maa vide, hvad det er for Breve til og fra Sverig, som Bier-

manns og Wulfs Attester omtale, skulle være fundne under min

Konvolut baade for og efter min Fængsling. Jeg ønskede gærne

selv at tale med disse Herrer og se Brevene og Konvolutterne —
skal jeg have lavet Omslagene? eller skulle Brevene være med Ud-

skrift til mig? Jeg forstaar ikke, hvad det skal være for Konvo-

lutter, og kan ikke begribe, hvorledes det skal hænge sammen, ej

heller fra hvem Brevene ere komne. Er det Terlons Breve, som

jo er den eneste, fra hvem der kunde komme Breve, som med Hans

Majestæts Tilladelse maatte gaa til Sverig, d. v. s. til den derværende

franske Minister Feuquieres? Eller er det Brevene fra Feuquieres,

saa hørte jo med Terlons Nærværelse i København den tidligere

saa suspekt gjorte Brevveksling op. Jeg har siden hans Ankomst

den 28. Januar 1676 ikke set nogen Konvolut eller den ringeste

Tøddel til og fra Sverig; skulde andre have betjent sig af saadan

Invention for at befordre deres Breve, det ved jeg ikke; var sligt
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kommet mig for Oje, skulde de ikke være blevne skaanede. At

Gud dog for sin Retfærdigheds Skyld vilde aabenbare den rette

Sandhed! D^øm for hans Skyld ikke en uskyldig Mand paa saa-

danne Angivelser! Nulla unqvam de vita hominis cunctatio longa

est (der toves aldrig alt for længe, naar det gælder et Menneskeliv !).

Det er saa forvirret en Labyrint, jeg er hildet i, og jeg har ikke

et Menneske at betjene mig af, som maatte have Frihed til at

gaa overalt og udfinde, hvad der behøves til min retfærdige Sags

Oplysning. Der fares Vidner og Attester mod mig, men der er

ingen paa mine Vegne til Vedermaal, som kan erkyndige sig om
det ringeste for mig. I hvor fortørnet Hans Majestæt end kan

være paa mig, saa er hans Retfærd dog saa stor, at han ikke vil,

at jeg skal holdes for en Forræder, naar jeg intet har forbrudt.

Franskmænd og Svenskere maa selv bekende, at jeg som min

Konges tro Mand og dygtige Minister har vendt deres øjne i

Blaar; og her skal jeg i mit Fædreland gælde for en Forræder,

der har fort en forbrydersk Brevveksling med dem. Her skulle de

faa Gange, jeg efter Hs. Maj's egen Vilje har besørget de fra og

til det franske Hof kommende Breve, for ikke aabent at bryde

med Frankrig, og de Udtryk, hvormed jeg har søgt at skjule, at

vi tilbageholdt og aabnede Feuquieres' Breve, gælde for den af-

skyligste Maj estætsforbrydelse; her skal Terlons Vimsende ind og ud

hos mig paa de Dage, jeg talte med alle, holdes for en stor For-

trolighed. Forbrydersk Brevveksling skal der have været imellem

os ; Gud ved, det har der aldrig været, og det yil aldrig kunne bevises.

Skulde jeg vise ham Døren? At han, som det berettes, nu først

er rejst bort. Herre Gud, hvad kan jeg derfor? Det første, han

fortalte, da han kom tilbage til København, var, at han væntede

sin Tilbagekaldelse. Det er nu over Aar og Dag, siden han skulde

have været borte og Gravelle været indsat i hans Sted, saa fremt

der havde været den ringeste Sandsynlighed for, at de kunde skilt

Kongen fra hans allierede. Mit forrige Svar er saa udforligt og

fyndigt i denne Post, at det ej med en Tøddel er svækket i

Licentiat Mauritius's og Generalfiskalens sidste Indlæg.

Al den Umag, jeg gør mig for at besvare de forcgaacndø

Tiinkter, er imidlertid forgæves, naar de sidste Punkter blive

staaendc, i hvilke jeg beskyldes for Maj estætsforbrydelse formedelst

iniiK* Br(;vc til Liljecrona og Terlon og for de faa franske Breve,

jeg med Hs. Maj's egen Vilje og Videnden liar besørget. Har jeg

kun frici irii^r for dcniK; Forra'deri-Iicskyldiiiug, vil jeg formode, at

Hs. Majrslæl vil se paa mine Skrøbeligheder og Fejl i de andre
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Poster med Medlidenhedens og Miskundhedens (^jne. Af denne

Grund beder jeg om, at følgende Punkter maa blive overvejede:

1. De Ordrer, som vore Ministre ved det svenske og franske

Hof have haft, og Ordrerne til dem, som i Holland og anden

Steds have haft noget at forhandle. Heraf kan næmlig ses,

om jeg har været fransk- og svensksindet eller ej.

2. Underhandlingerne med Holland og Spanien bleve jo førte saa-

ledes, at disse Stater bleve vækkede af deres Dvale; man fik

dem i Tale, og de gave os Subsidier, medens de tilforn ikke

havde villet ratificere den Traktat, der var sluttet med Werken-

dam. Hvorledes der er blevet underhandlet med Grev Brahe,

hvilke Sager der ere blevne indførte én efter en anden i

Underhandlingerne, og med hvis Pen det er sket, ved hans

Eksellence Hr. Vicekansleren bedst, da han var en af Kommis-

særerne^). Giftermaalsansøgningen om den kongelige Prinsesse

hindrede ikke, at man gjorde i Holstein det, som Konjunkturerne

og Majestætens Interesse krævede. Deraf kan ses, om jeg var

fransk- og svensk-, eller om jeg var god dansksindet, og om
Steinhorst Amt og den mig saa vrangelig paadigtede tønderske

Permutatjon laa mig mere paa Sinde end Hans Majestæts og

hans Landes Interesse.

3. Af Klingenbergs Sendelse til Holland, af det diplomatiske

Optræde, Meyercrone fik Befaling til ved det franske Hof, —
af begges Ordrer kan ses, om jeg har været saa fransksindet,

som det afmales i Indlæget.

4. Ved den skaansomme Maade, paa hvilken Frankrig behandledes,

vandtes for det første, at denne Stat udtrykkelig modsatte

sig, at Sverig, som det var dets Hensigt, angreb Danmark,

hvorimod det vendte sig mod Brandenburg. For det andet, at

Frankrig stedse behandlede Sverig knappere og karrigere, til

stor Skade for begges fælles Interesse i Tyskland. Deraf kan

ses, om jeg har været fransk- og svensksindet eller ikke, og

om min Høflighed imod hine Rigers Ministre nogensinde har

bragt mig til at glemme min Herres rette Interesse.

5. Feuquieres' Breve, som Rigsadmiralen tilstillede mig, bleve

aabnede.

6. Aarsagen til, at der veksledes Breve mellem Terlon og mig, —
Breve, der nu skulle gælde for forbryderske, — var netop, at

Terlon havde erfaret af Rigsadmiralen, at Feuquieres' Breve

').Ove Juul, Formand i den Kommission, der dømte Griffenfeld.
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vare i mine Hivnder. Han krævede dem af mig. Det maatte

besvares; hvad der var sket med Feiiqiiieres' Breve maatte

skjules, og det er Grunden til de høflige Udtryk i mine Breve;

Udtryk, som nu vendes imod mig, stik imod Sagens Natur og

Hensigt.

7. Ophævelserne, der bleve gjorte over denne Sag ved det franske

Hof, maatte Meyercrone efter Hans Majestæts Befaling besvare

med den Erklæring, at Hans Maj* ikke havde stanset, ej heller

agtede at hindre det franske Hofs Brevveksling med Feuquieres

;

og der blev sendt Meyercrone en Afskrift af mit Svar til

Terlon, for at han kunde vise det til Pomponne.

8. Hans Majestæt valgte denne Fremgangsmaade for ikke aabent

at bryde med Frankrig og løbe den Risiko, at alle Meyer-

crones Breve bleve beslagte; noget, som vore allierede kun

^ilde takket os maadelig for.

9. Da Rigsadmiralen og jeg havde haft med det første Post-

mesteri (Borttageisen af Brevene) at gøre, i h\ilket Feu-

quieres' Breve bleve brudte, for at vi kunde gennemskue

Frankrigs og Sverigs Planer imod os, saa maatte vi ogsaa

paatage os det andet, og med Hans Maj*^ Bevilling besørge

Brevene, hvilket jeg saaledes er kommen helt uskyldig til.

10. Af Meyercrones Tilbagekaldelse fra Frankrig (uagtet andre

vare af den Mening, at ^d skulde ladet ham blive der endnu

i nogen Tid) og af den Instruks, han fik, kan det ses, om
jeg har været fransksindet, og om jeg har villet betjene mig

af hans smidige Tunge, som der med saa stor Malice siges,

for at skrabe Summer og Penge til mig.

11. Af Meyercrones sidste Instruks vedkommende Sammenkomsten

i Nijmwegen kan ses, hvor fransk- og svensksindet jeg er, og

om det er Kobber, Summer og Møbler, der have ligget mig

mest paa Hjærte, eller om det er Hans Majestæts og mit

Fædrelands Gavn. Hvorledes rimer sig alt dette med nogen

forrædcrsk Hensigt eller Brevveksling med franske og svenske

Ministre?

Kunne nu I gode og højt ansete Herrer efter slig Sagens Be-

skaffenhed med god Samvittighed dømme mig skyldig i Forræderi,

saa kan jeg tro. Gud i Himlen ved det bedre; men lians Vilje

faar jeg at undergive mig. Skulde de finde mig fri for denne

Post, og Hans K. Maj(!stæt dog alligevel være saa uforsonlig og

saa fortørnet over de Almanakker og den anden GleinsoiMheds

Fejl, at ingen Naade skulde være for mig at vænte, uagtet. den
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ene er en pur Daarlighed og den anden en Forglemmelse, der

begge ere skete uden ringeste Malice, saa maa jeg tænke, at det

har været Guds Vilje, som ellers mine Fjenders Kunstgreb ikke

alene havde kunnet afstedkomme.

Vejer og overvejer dette mit Svar, skriver han til sine Dommere,

og sammenholder det med mit tidligere indgivne Indlæg. Betænker,

om der er Bevis nok til at dømme en Mand fra Gods, Liv, Ære
og Stand. Forestiller Kongen alt med underdanig Ærbødighed og

Underkastelse paa mine Vegne, at jeg dog ikke maa vorde overilet

med Retten. Tiden skal ufejlbarlig føre min Uskyld for Lyset, og

da jeg i dette mig paaduttede Forræderi aldrig, end ikke med den

mindste Tanke er skyldig, saa beder jeg, Hans Maj* vilde formilde

sin over de andre Poster imod mig fattede Vrede og ikke anse

den menneskelige Skrøbelighed, Ubesindighed og Efterladenhed,

som kunde være hos mig, med alt for stor Strænghed. I gode,

højtansete Mænd kender jeg saa samvittighedsfulde at være, at I

skulde have en uudslukkelig Fortrydelse, naar I siden maatte er-

fare, hvad for en svigagtig Sag, berøvet al menneskelig Hjælp og

Understøttelse, jeg er bukket under for, afskaaret fra enhver, der

kunde gaa mig tilhaande med Raad eller Daad. Min Person og

Sag rekommanderer jeg til de Herrers gunstige Billighed og favorable

Intention. Kastellet, den 19. Maj 1676.

I en Efterskrift tilføjer Griffenfeld:

Som jeg ser af Slutningen i Licentiat Mauritii og General-

fiskalens Indlæg, urgeres igen de tvende Poster, som jeg med al

dybeste Underdanighed søger, maatte vorde ansete med Naade og

ikke med Vigør af Hs. Maj*; saa faar jeg nu et Ord derom at

mælde. Jeg vil intet imodsige min Herre og Konge i nogen Maade.

Der skulde maaske være en eller anden Omstændighed, som Hans

Maj* sig nu ikke saa lige erindre kunde. Videndes berettede jeg

Hans Maj* aldrig nogen Usandfærdighed, og havde jeg aldrig i

Sinde at beholde og bevare den sekrete Koncept for mig selv blandt

mine Breve og Papirer. Hans Maj*, som véd contenta, kan jo

lettelig eragte, at jeg ingen Nytte eller Gavn kunde have deraf,

langt mindre gøre nogen Skade dermed. At jeg skulde gemme
det i en eller anden ond Hensigt; at jo Sagen i sig selv er bleven

holdt af mig med allerstørste Sekretesse ; det véd den højeste Gud,

og skal ingen Verdens Menneske kunne sige at have erfaret det

ringeste derom af mig. At jeg har haft i Sinde at brænde det

med de andre Koncepter er ufejlbarligt; i hvorledes det saa ulykkelig

er hændet, at det ej er sket, er mig uafvidende; jeg véd jo ej

11
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engang, om det skal være af de første eller sidste Projekter. Hans
Kongelige 31aj* beder jeg i dybeste Underdanighed at ville over-

vinde sig selv og med Naade pardonnere dette saa vel som det med
Almanakkerne, anseende, at aldrig nogen Probabilité eller Apparence,

kan være til nogen ond Intention, derunder skulde have været.

For al den Naade, Hans Kongelige Maj* tilforn havde skænket

ham, og isteden for al den store og høje Ære, Kongen havde lovet

ham i Flensborg ved det forrige Aars Udgang, beder han, at disse

smaa Forseelser maa vorde ham forladte.

Til Kongen skrev Griffenfeld: Hvad jeg har svaret paa Licentiat

Mauritii og Generalfiskalens tvende Indlæg, beder jeg i aller dybeste

Underdanighed Eders Majestæt ikke at ville optage, som om jeg

nlde gaa i Rette med Eders Maj*. Det har behaget Eders Majestæt

at befale, at jeg skulde svare paa Tiltale; det har jeg gjort. Nu
indflyr jeg i dybeste Underdanighed til Eders Maj*' medfødte Naade

og Mildhed og beder — ikke om mit Liv — det er mig et ufor-

nøjeligt Liv, naar jeg fremdeles skal tilbringe det i Eders Maj*«

Unaade — men om min Æres og Stands Frelse for mit stakkels

Barns Skyld.

Griffenfeld skriver: ((Aldrig i mine Dage har jeg tænkt paa

eller befattet mig med at stifte og være Medvider i Komplotter,

og alle mine Tanker have kun været rettede paa at udføre, hvad

der tjener til min Konges og Fædrelandets Vel..) — Vi have for-

talt, at den sidste Statshandling, Griffenfeld satte i Værk som
Rigskansler, var den gottorpske Regerings-Præsident Kielmanns og

hans to Sønners Fængsling og Bortførelse til København. Griffen-

felds Anklagere væntede, at de gottorpske Herrer kunde hævne sig;

de vare visse paa, at de Erklæringer, de vilde erholde af Kielmann,

vilde bekræfte deres Beskyldninger om, at Grittcnfold førte hemme-
lige Underhandlinger, at han komplotterede med Gottorperne, og

saaledes tjene til den faldne Kanslers ubodelige Skade. Men alle

Kielmanns og hans Sønners Oplysninger bestyrkede kun, at Dan-
mark i Griffenfeld mistede en udmærket Minister, der var sin

Konge tro og huld med Liv og Sjæl. Kielmann kunde ej give

anden Forklaring end den, at Forhandlingerne om et Bytte af et

Stykke af den gottorpske Del af Slesvig imod den kongelige Del

af Grovskabet Oldenburg og om Steinhorst Amt vare ophørte i

Juni 1675; saa det bar tyd(digt l^ræg af, at de blot vare førte for

at formaa Hertugen og lians Raadci- i il at indfinde sig i Rensborg.

VAtor Rensborgforligct havde Kielmann forgæves søgt at stemme
GriflV'iifcIrl fil .Mildhed. Han liiivdo faaet Afslag paa all(> sine
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Anmodninger; og Griffenfeld havde foreholdt ham, at han kun

kunde vænte en mildere Behandling, naar han vilde bevæge sin

Herre, Hertugen af Gottorp, til at komme Kongen til Hjælp med
2 til 300,000 Rdlr. til hans Rustninger imod Sverig. Men til at

yde Bidrag til Sverigs ødelæggelse fandt dog hverken Hertugen

eller hans Raader sig beføjede.

Gentagne Gange havde Griffenfeld anmodet sine Dommere om
at læse de opsnappede franske Breve og Terlons Breve til ham;

ti i dem behøvede man ikke længe at lede om, at det var den

franske Regering og Terlon, der havde maattet holde Lyset for

Griffenfeld. Med hvilket Lune havde han ikke i det forrige Aar

afvist den franske Sendemands nærgaaende Spørgsmaal om de for-

svundne franske Depecher med de spøgefulde Ord: «Jeg tror at

have sagt Dem adskillige Gange, at jeg hverken har Feuquiéres

Breve til Dem eller til Deres Hof, hvad saa Hans Nonchalance,

jeg vilde sige Hans Excellence, Rigsadmiralen fortæller. » Denne

havde nemlig fortalt til Terlon, at det var ham, der havde anholdt

Feuquiéres Lakej, der rejste med Statsbreve fra Stokholm til Paris,

og sendt ham til Rigskanslerens Bolig. Men den Gang stolede

Griffenfeld paa sin Konge og tænkte ikke paa, at der kunde komme
en Dag, da denne vilde forraade og fornægte ham. Udsat for

simple Fjenders Forfølgelse og i den mugne Fængselsluft var han

ikke længer oplagt til Spøg.

Hvor ringe Støtte Anklagerne fandt i deres Fremfærd mod
Griffenfeld ved det af Hr. Kristoffer Lindenow og Hr. Frederik

Wulf foretagne Eftersyn af Rigskanslerens Breve, lærer man af de

for Retten af disse Herrer fremlagte Attester og Vidnesbyrd. Der

lod sig ikke gøre store Ophævelser af dem: (»Efter Hans Majestæts

allernaadigste Befaling attestere vi underskrevne hermed at have

hørt baade af Hans Majestæt saa vel som af Hans fyrstelige Durch-

lauchtighed Hertugen af Ploen, at der iblandt Griffenfelds Papirer,

forinden de bleve os betroede, skal være fundet adskillige fremmede

Potentaters beseglede og endnu uopbrudte Breve, som da først af

Hans Majestæt og af Hertugen ere aabnede« ^).

I en anden Attest, der fremlægges for Dommerne, bevidne

Kanselliraad Biermann og Sekretær Wulf, at der efter Grevens

') Brevene, to i Tallet, ere aldeles betydningsløse. Det ene er fra Hertugen

af Mecklenburg-Giistrow, det andet fi-a Landgrevinden af Hessen. De

omhandle Indkvarteringsforhold. Aarsagen, hvorfor de ej vare aabnede, var,

at de vare ankomne samme Dag eller Dagen forinden Griffenfelds Fængsling.

11*
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Fængsling er lagt Beslag paa Posthuset paa Breve til og fra

Sverig iinclor Griftenfelds Konvolut. Men de nævnte Herrer for-

tælle ikke, hvad dog Biermann ikke kan være uvidende om, at det

er Breve fra det franske Hof til den franske Sendemand i Stock-

holm, Feuquiéres, og fra denne til hans Hof, som med kongelig

Tilladelse besørgedes under Griffenfelds Konvolut. De bragtes af

Terlon til Kigskansleren med løst vedhængende Segl, for at han

kunde gøre sig kendt med Indholdet, og det var selvfølgelig ikke

Sager af Vigtighed, som den franske Regering og dens Sendemand

i Stokholm lode gaa igennem den danske Regerings Hænder.

Kommissærerne anføre ikke et eneste Eksempel paa, at der ved

Undersøgelsen er fundet et eneste Brev fra Frankrig og Sverig til

Griffenfeld, end sige, at de i Brevene have fundet noget, der kunde

vidne imod ham eller være til Kongens og Landets Mén.

Den overbevisende Kraft, hvormed Griffenfeld havde afvist

Beskyldningen for Landsforræderi, krævede nye Undersøgelser ; men
hans Fjender traadte Sandheden under Fødder og ilede med at

faa Dommen afsagt over ham. Paa den rænkefuldeste Maade havde

Ahlefeldt besejret sin Modstander og skyndte sig nu med at bi-

bringe ham Dødsstødet. I sine Optegnelser skriver da Langebek:

«Saa meget kan Nederdrægtigheden formaa. Misundelse, Falskhed,

Egennytte og Havesyge vare Ahlefeldts Karakter. Han havde stedse

været Griffenfelds Medbejler til Magten, men hans Handlinger

kunde ikke maales med Griffenfelds, der kun havde Fædrelandets

Oprejsning, Blomstring og Storhed for -Oje.«

Hele det Slæng, der havde sin Rod i fremmed Jordbund,

havde følt Jorden ryste under sine Fødder, mens Griffenfelds nor-

diske Styrelse varede. En Hahn og en Speckhahn, en Gabel og en

Biermann, en Schultz og en Kørbitz følte, at deres Vinger igen

nlde blive stækkede, deres Rolle snart udspillet, naar Griffenfeld

blev frikendt og atter kom til Roret; ti saa blev der paa ny Tale

om, hvad der var deres Rædsel, personlig Dygtighed og Danskhed.

Havde han ikke forlangt af Generalerne, at de skulde lære dansk,

hvis de vilde vedblive at være i Kongen af Danmarks Tjeneste

!

De havdo mægtige Fæller i de brandenbiirgske Sendemænd. Do
støttedes af Ahlefeldt, der skrrenimede Kongen ved Sofie Moths

og hele den iiioUiske Sla;gts llja-lj). \){\ sti)ttedes af de liolsteinske

Hertuger, blandt hvilke Hertugen af Ploen havde tilrevet sig stor Magt
over Kongen. Til den sidstnævnte skrev Mauritius, at der var to

af Dommerne, der gjorde Vanskeligheder ved at liiide Griffenfeld

skyldig; de vare mistænkelige, og at han derfor haabede, at hans
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Durchlaiichtighed vilde drage Omsorg for, at de bleve ombyttede

med mere sikre Folk.

Syv Dage efter at Griffenfeld havde indleveret sit andet Indlæg,

damtes han til Døden ved følgende Kendelse:

Effterat udj denne Criminelle sag mod forrige Rigsz Cantzlern

Greffue Griffenfeld ved repliqver och dupliqver, saa well mimtlig

som schriff"tlig lenge paa begge sider haffuer werret handlet och

wiitløffteligen ageret, Och begge Parter nu intet mere i dend sag

begierer ydermere at tale eller skriffue; Da kiendis, dommis och

herudinden for Rett affsigis, saaledis;

At bem*^ Greffue Griffenfeld for de mangfoldige Hannem
offuerbeuiiste groffue forseelszer Jche allene i det Hånd, som en

Rigsz Cantzler imod sin æd och plicht ey haffuer holdet Hans

Kongi. M*'^ Secretiora saa hiemmelig som det sig burde ; Ja endoch

der foruden det som for alles oyen burde til euig tid holdis skiult

och forborgen, ded Hånd och Hans Kongl. May" saa høyt och

dyre om haffuer forsickret, forbrent at werre, er dog iche disz

mindre effter hannem bleflfuen funden och for liuset kommen Hans

Kongl. May" til allerstørste Miszhag; dend Kongelige aluorlige

dog Allernaadigste admonition til Renszborg, haffuer hånd ey heller

holdet udj tilbørlig observantz men i mange maader forsetligen

derimod gjort och handlet, som altsammen af Acterne sees: Men
endochsaa fordj Hånd udj høyeste maader haffuer begaaet, først

Crimen Simoniæ, saa alle geistlige Bestilninger och beneficier hosz

Hannem for penge haffuer fall werret, personernis Dychtighed

wachtet, naar der ichun waar penge hosz; saa at mange, om de

noget skulle erlange mere motte udlofue end de nogen tid ware

god for att betale. Det Acterne klarligen uduiser Hånd och sielff

wedgaar och bekiender.

Dernest Crimen Concussionis, saa wel der udj det Hånd haffuer

taget penge for Justitiens bestilninger, och Retten derved corrum-

peret; som och det en deel deris Rett dennem gandske er bleffuen

betagen. Det hånd sielff ey kand nechte, effter det hannem fuld-

kommen er worden offuerbeuiist, som Acterne ydermere tilkiende-

giffuer.

Crimen Perjurij følger ochsaa uimodsigelig aff huis allerede

meldet er, thi det altsammen strider imod hans afflagte Jurament

och dyre æder, derimod hånd och meget groffueligen haffuer handlet,

wed dend forrehaffte, høyskadelige permutation af Greffskaberne

Oldenborg og Delmenhorst, allene for band det Ampt Steenhorst
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for ommage kimdet erholde; som Acta widere uduiser, och hannem
iidtrocheligen ofluerbeiiiser, Endeligen formedelst Hånd foruden alle

forrige endochsaa haffuer i høyeste maader begaaet Grimen Læsæ
Majestatis, idet Hannem iche allene er offiierbeuiist, det hånd saavel

Hans Kongi. May"'* Aabenbare som hiemmelige Fjenders breffue for-

uden Hoystbem*^ Hans Kongl. May*** allernaadigste Villie och Widen-
skab haft'uer ladit gaae til och fra Suerig wnder sit eget Couvert

och Comvolut, Och gjort sig til deris Postmester effter hans egen

Skriftuelse; Men och derforuden med dennem holdet wsommelig

och farlig Correspondentz som hans egen af hannem sielff i alle

maader authoriseret ProtocoU all formeget och wiitløffteligen wd-

uiser; Særdelis wed disze ord iblant meget andet skreffuen til

dend Fransche Ambassadeur Monsieur Terlon, Att de allerstørste

Secreter som kand werre imellomb Franckeriig och Suerig skall

werre imellomb hans Hender udj største Sickerhed; Item at de

skulle wochte sig deris Breffues Størelsze ey skulle her foraarszage

nogen misztancke med andet deszlige mere, som aff Acterne wiit-

løfi'teligen er att see och fornemme.

Da bør Hånd for'' Greff Peter Griffenfeld fra dend Greffuelig

Stand och ald anden Uignitet, ære och Wærdighed, dertil Hånd
sig sielff" haifuer wuærdig gjort, aldeles eff'ter denne tiid degraderet

och aff'satt att werre, Och til Hans Greffuelig Naffuens och Me-
moriæ euige Wdslettelsze, skal hans forhen af Hannem førte

Greffuelig AVaaben, Hjelm och Titel aff" Bøddeln søndertrædis, och

Styckerne deraff off"entlig aff" Winduet wdkastis; och huor det paa

offentlige eller andre Steder findis, da de Wedkommende det at

lade annulere och til intet giøre.

Liffuet bør Hånd der effter att miste, saa hans Hoffuet fra

Kroppen ved Suerdct worder separeret. Hiemfalder saa Hans
Kongl. May*'' Fisco, Peter Schumachers tilforn kaldet Griffenfeld,

Hans haff'te Greffuedomb, med ald anden Hans effterlatte Godtz

och formue, werre sig løst eller fast beweglig eller wbeweglig,

wed huad Nauffhe det och eller neffnis kand.

Til dessen Stadfestelsze haffuer wi som af Hans Kongl. May"
alles woris Allernaadigste Konge och Herre udi denne Criminelle

Sag AUernaadigst tilforordnede Dommere Woris hender her wnder-

sckreffuet och woris Zign(;ter derliosz tr/)gt.

Actum Castollot udi Kiølx'iiliafrncn <lcu 2(). i\I;iy 1676.

OffiK' Juul. Corfilz Trolle. K. Holck. F. Arenstorf.

Til. Finck«'. roiuad Hesse. I'. ]{esrn. H. IMaihesius.

Peter Laszon. Til ns BiilclH'.
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Motiveringen har ikke tilfredsstillet Griffenfelds mægtige

Fjender. Der var ikke tilstrækkelig fremhævet de Grunde, som

de idelig havde foreholdt Kongen, hvorfor det var nødvendigt, at

han straffede sin dygtige Rigskansler, særlig for hans forfærdelige

Ærgærrighed og umættelige Pengebegærlighed; de to Beskyld-

ninger, med hvilke Kongen afslog Griffenfelds Venners Forsøg paa

at stemme Monarken mildere imod ham.

Kendelsen blev derfor omskreven og i følgende Skikkelse trykt

i det tyske Sprog; vi meddele den her i Oversættelse:

« Bekende vi som af vor allernaadigste Konge og Herre beskik-

kede Dommere for Ret,

At Grev Griffenfeld i det over ham holdte Forhør dels selv har

bekendt, dels af hans Breve og andre ufejlbare Vidnesbyrd er over-

bevist, at han af umættelig stor Pengegærrighed, Stolthed og ære-

glemmende forfærdelig Ærgærrighed («aus libergrosen, unersått-

lichen Geldgeitz Stoltz und ehrvergessner entsetzlichen ambition »),

glemmende al kongelig Naade og hans egen dyre Ed, har begaaet

mange højst strafværdige, afskyelige Tøjlesløsheder og Forbrydelser,

saasom Simoni og Bestikkelighed, samt over sig draget den Straf,

som Majestæts-Forbrydelse med al Ret fortjener;

1. Idet han imod sin edelige Revers og høje Kansler-Embede ej

alene har taget store Pengesummer og Gaver for Justits-Be-

stillinger og den gavnlige Justits-Administration, men endog

mange, som enten ikke kunde eller vilde fordrage hans Konkus-

sioner, deres Befordring mod Retten og Justitsen i mange

Maader forhalet og ofte ganske aldeles nægtet.

2. At han direkte imod sin Pligt ikke har holdt de ham af

Hans M* betroede hemmelige Sager skjulte; lagt særlig Vind

paa den højst skadelige Permutation og Alienation af anseelige

Hans M* tilhørende Provinser, paa det han derved sin egen

partikulære store Nytte kunde finde; undertrykket adskillige,

Hans M*^ højeste Interesse vedkommende, fremmede Poten-

taters Breve og Undersaatters Supplikationer, og i mange

Maader baaret sig uforsvarlig ad dermed.

3. Gejstlige Beneficier, Skole- og Præste- Embeder, Personers

Dygtighed uagtet, haver han til de mest bydende og under-

tiden ganske ulærde Personer, ja endog saadanne, som in

actis er bleven demonstreret, der for Trolddom offentlig have

været berygtede, af idel Pengegærrighed med Villie og Vidskab

per simoniam bortsolgt, og om han endskønt om dette, som
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ommældt, saa vel som om mange andre imod hans dyre Ed
begangne crimina ofte af Hans M* allernaadigst, ja endog ved

Begyndelsen af Kampagnen i Rensborg skriftlig var bleven

erindret, saa hånd og uagtet saadan af Hans M* allernaadigst

gjorte Erindring med fri Forsæt derimod handlet og formastelig

udi det selvsamme fremdeles fremturet.

4. Imod Hans W^ Villie og Vidskab har han fjendtlige, til

og fra Sverig gaaende Breve under sin Konvolut svigagtig

befordret og med Hans M*^ hemmelige og aabenbare Fjender

haft og holdt en utilbørlig og højst farlig Brevveksling, som

alt sligt in actis vidtløftigen findes anført og ham med Vidnes-

byrd og hans egne Breve er bleven overbevist. Og som for-

nævnte Grev Griffenfeld for saadanne sine grove Misgerninger

og crimen perduellionis i denne ham af idel kongelig Naade

bevilgede og nu tilendebragte Proces ikke har kunnet fri eller

rense sig,

Saa vorder herved Grev Griffenfeld for saadanne og andre

store, formastelige Misgerninger, hvorunder Majestæts-Forbrydelse

er befattet, med Liv, Ære og Gods i Hans M*« Unaade og derpaa

følgende Straf kondemneret, saaledes at han nu strags og frem-

deles skal fra sin grevelige Stand samt al anden Ære og Værdighed,

alt hvilket han selv har gjort sig uværdig til, være degraderet og

afsat, hans grevelige Navn og Ihukommelse ganske udslettet, hans

Vaaben, Hjælm og Skjold tilintetgjort og strags af Bøddelen sønder-

brudt, hans Grevedømme, Gods og al anden Formue være konfi-

skeret, og han selv, fornævnte Grev Griffenfeld, nu Peter Schumacher,

for sin Person til Skarpretteren overleveres, som ham paa et til-

forordnet Sted Hovedet skal afliugge og fra Livet til Døden hen-

rette, og saadant ham til vedbørlig Straf, men andre til et afskyeligt

og eftertænkcligt Eksempel •>

Kobenliavn 26. Maj 1676.

Ove Juul. Korfitz Trolle. Ejler Holck. Fridrich Ahren&torff.

Thomas Fincke. Konrad Hesse. Peder Resen. Henrik Mathesius.

Peder Lasson. Titus Blilche.

Del var saaledes ikke alle Dommerne, der underskreve denne

uretfærdige Kend(.*lse. Vi glæde os ved ikke at trælle Kristen Skeels

og Rasmus Vindings haiderligc Navne. I to af de lire Punkter,

hvorfor Griffenfeld fældedes, var der ikke Sj)Or af Sandhed, og i

de to ;ii)(lr«' var Sandheden fordreje! I il hans Skade. lian havde
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ikke haft og holdt utilbørlig Brevveksling med Kongens hemmelige

og aabenbare Fjender; og han havde kun befordret de fra og til

Sverig gaaende franske Breve for at have et vaagent -Øje med
Franskmændenes og Svenskernes Hensigter. Han havde kun ind-

ladt sig i Underhandlinger med den gottorpske Regeringspræsident

Kielmann om (»Permutation af anseelige Hans Maj* tilhorende Pro-

vinser«) for at gøre Hertugen og hans Ministre trygge og bevæge

dem til at indfinde sig i Eensborg, hvor Hertugen maatte afstaa

sine Fæstninger, og hvor hans Eaader indgik et Forlig, som

Hertugen senere bekræftede, ifølge hvilket den hertugelige Del

af Sønderjylland atter kom under den danske Krones Lenshøjhed.

Alt , hvad der anførtes om , at han havde undertrykt fremmede

Potentaters Breve og Undersaatters Bønskrifter, var forsætlig

urigtig fremstillet. Med Griffenfelds Fængsling var man jo gaaet

til Værks som ved et Overfald. Flere Breve, der enten vare komne

Dagen i Forvejen eller samme Dag, fandtes selvfølgelig ubrudte,

og det lagde man ham til Last. Hans Forseelser bestode i, at

han (ligesom alle andre i den Tid) havde taget imod Gaver af

Personer, der havde søgt og faaet Ansættelse i Statens Embeder,

samt af adskillige Kigmænd; at han havde glemt at tilintetgøre en

Koncept, som Kongen havde paalagt ham at brænde, og skrevet i

en Almanak et haardt Udtryk om Kongen. Det kunde man dømme
ham for; men det var Undertrykkelse af Retten at dømme ham
for Ting, han aldrig havde begaaet, at paadutte ham Forræderi

og lignende Forbrydelser. To af Dommerne vægrede sig derfor

med Bestemthed ved at underskrive denne Dom. Kristen Skeel

og Rasmus Vinding satte større Pris paa at beholde et ærligt Navn

og en frelst Samvittighed, et godt og hæderligt Eftermæle, end

paa Magthavernes Gunst. Skeel søgte endog med Varsomhed at

ryste Kongens Samvittighed. Den 22. Maj , fire Dage forinden

Dommen fældtes, skriver han til Kongen: oEr der sket nogen For-

seelse, saa er det ved at tage Skænk og Gave, dog aldrig til

nogens Forurettelse eller Majestæten til Skade. •) Tre Dage senere

er det med endnu alvorligere Ord, han henvender sig til Kongen.

Først fremfører han alt, hvad Griffenfeld skyldes for, og derefter

følger: «Men som i ingen af de Breve, der for os i Retten ere

forelagte, klart og udtrykkelig kan ses og fornemmes, at han har

med Eders kongelige Maj*^ Fjender hemmeligt og aabenbart haft

noget Forræderi fore imod Eders K. Maj*, Eders K. Maj** Arvehus,

Riger, Fyrstendømmer og Lande, og det udi tvivlraadige Blod-

sager altid er brugeligt og bedst at følge det lemfældigste, da
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understaar jeg mig ikke og kan ikke forsvare, inden der kommer
bedre og klarere Oplysning i denne Sag, for Deres Maj*^ og for

min egen Samvittighed at dømme ham og kende ham fra Livet.

Beder derfor i dybeste Ydmyghed, at det maa optages i Naade og

naadigst bevilges, at, hvis det behager Eders Maj*, at Dommen,
som er afsagt, skal trykkes, mit Navn da maa udelukkes.«

En tredie af Dommerne, Jiistitiarius Peder Lasson, blev, efter

hvad der er anført af hans Slægtning, Tyge Hofman, overtalt af

Kongen til at underskrive Dommen. Kongen lod ham kalde og

forlangte, at han skulde give ham fyldestgørende Forklaring, hvorfor

han vægrede sig ved at underskrive. Han svarede, at, i Fald

Kongen, som Griffenfeld paastod, havde tilladt ham at modtage

de 10,000 Rdlr. , som ved Kielmanns Mellemkomst vare givne til

Rigskansleren af Hamburgerne, saa kunde han ikke med god

Samvittighed underskrive Dommen. Kongen vilde ikke indrømme,

at han havde givet Griffenfeld Tilladelse til at beholde Pengene,

— Kongens Ord ved denne Lejlighed skulle have lydt: »das gestehe

ich den Greiffenfeld nicht» — , og paa Kongens svævende Svar

underskrev nu Lasson Dommen, hvilket han senere bitterlig skal

have fortrudt. Man paastaar endog, at han i Samvittighedsnag

nlde have taget Livet baade af sig selv og sin Hustru.

Den offentlige Anklager og de Dommere, der havde under-

skrevet Dødsdommen, vidste god Besked med, at Domsakten ikke

talte Sandhed, naar i samme anførtes: »dels ved egen Bekendelse ».

Mauritius og Korfits Trolle begave sig til Griftenfelds Fængsel,

efter at Dommen var fældet og oplæst for ham, og søgte at forlede

ham til usande Tilstaaelser samt til Angivelser af medskyldige, ved

i saa Fald at love ham Kongens Naade. Han svarede dem, at

han vilde dø paa, at han intet mere havde at aabenbarc. Hvor-

ledes det i Sandhed hang sammen med Biermanns, Lindenovs

og Wulfs Vidnesbyrd, vidste han ikke. Han kunde ikke beskylde

noget levende Menneske. Den Ulykke, andre havde bragt over

ham, maatte Gud tilgive dem. Hverken Penge eller Gods ejede

lian i l'dlaiidet, og, hvad han besad her hjemme, var hver Mand
b«'koiidt. Iiilriger havde han altid afskyet og aldrig indladt sig

HH'd linje cllrT lave eller med Kvinder i Intriger imod nogen

som lu'lst. Ikke heller havde han lagt J\L'erke til, at nogen her i

Landet havde spundet Intriger imod Ifigets Vel. Han beredte sig

nu til at gaa bort fra Jorden og vilde ikke fortie noget, der kunde

være til Kongens Skade. Ikke fur all i Verden vilde lian betynge

sin Sanivit lighed me«! al angive nogen. Mistanken kunde være
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Ugrundet, og han havde sin Sjælefred for kær. Han bad blot om,

at man vilde vise ham den Naade at forkynde ham hans Dødstime

tre Dage i Forvejen.

Med denne mandige Erklæring var Mauritius meget utilfreds.

Han foreslog Kongen at lægge Griffenfeld, hans Sekretær Lund og

Borgmester Fogh paa Pinebænken, for ved Pinsler at tvinge dem

til at indrømme, at Griffenfeld havde ført forrædersk Brevveksling

med Sverig og Frankrig, og at han havde intrigeret imod Kongen

;

ti hidindtil havde man ikke kunnet finde Griffenfeld

skyldig i disse Punkter. Det er en oprørende Tilstaaelse af

den frække Anklager, der netop har forlangt ham dømt til Døden

for disse Punkter. Den hæslige Anmodning afsloges. Magthaverne

vare tilfredse med, at Rigskansleren var styrtet og dømt til Døden

og hans Ejendomme konfiskerede. De frygtede vel endog for, at

det selv paa Pinebænken ej skulde lykkes Bøddelen at overvinde

Griffenfelds Sandhedskærlighed og Udholdenhed, saa Retsforfølgelsen

vilde faa et endnu styggere Udseende.

Da alt, hvad han ejede, var blevet ham frataget ved Dommen,

indgav han en Ansøgning til Kongen, om at nogle faa af de

Bestemmelser, han havde truffet i sit Testament, maatte blive

bevilgede. Til sin Moder havde han udsat en aarlig Pension

paa tusinde Daler. Han skrev: min Moders Gæld har jeg paa-

taget mig at betale. Saa længe jeg levede, skulde hun have fem

hundrede Daler aarlig; hun vilde ikke have mere; naar jeg døde,

tusinde Daler aarlig. Min Haand har hun ikke derpaa, men det

kan ses i mit Testament. Denne Sum indskrænkede Kongen, der

bemægtigede sig hele sin Kanslers Formue, til 200 Daler aarlig,

som først efter flere Aars Forløb udbetaltes til den haardt prøvede

Moder. Griffenfeld søgte fremdeles om, at et Legat paa 6000

Daler, som han havde skænket til Universitetet, den Dag Kongen

brød op fra Rensborg for at rykke ind i Tyskland, hvilket var den

24. Avgust 1675, maatte blive det udbetalt. Til sin Kammertjener

havde han givet nogle Juveler, som han bad om, at Tjeneren

maatte beholde, saafremt han holdt ud hos ham til Enden. Lige-

ledes undte han gærne sin anden Lakaj, Johan Neve, og sin Kusk

hver 100 Rdlr. Over disse Pengebeløb til Universitetet og til

Tyendet blev der slaaet en Streg. Griffenfelds Kammertjener, Jens

Friis, blev taget fra ham den 4. Juni. Inden han løslodes, maatte

han udstede følgende Revers: <«Jeg lover under Æres og Livs Tab,

at jeg ikke vil aabenbare det aller mindste af det, som er passeret

her i Citadellet med min forhenværende, nu dømte. Herre, og at
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jeg vil tage stiltiende med i min Grav, hvad jeg har hort og set

under hans Fangenskab.«)

At Griffenfelds Fjender ikke undte ham Ko, selv efter at han

var domt til Doden, have vi allerede omtalt. Derom yiåne vel ogsaa

folgende Ord, som han skrev i det latinske Sprog, samme Morgen

Dodsdommen skulde fuldbyrdes, men som vi her ville gengive

i Oversættelse, der skyldes M. Rosing. Det er kun et Brudstykke

;

medens Griftenfeld sad og skrev, afbrødes han af Vagten, der forte

ham til Retterstedet:

Hvo du end er, min Ven, der griber en død Mand i Struben,

Synes du, Ulykkens Maal endnu for mig blev ej fuldt?

Lad du den dræbte med Fred! tit den, der har sejret med Uret,

Fik af den dødes Haand selv dog et dræbende Saar.

Hvo du end er (til at sige dit Navn kunde Smærten mig friste).

Du, som med Qendtlig Hu træder mit Støv under Fod,

Du, som, end ikke tilfreds med et Fald saa stort og saa lynsnart,

Drager dit blodige Sværd grum mod et Hoved, som faldt, —
Tro mig. Naturen har givet en Kraft selv til Gravenes Løndom,

Skyggerne værne selv om Graven, hvor Bolig de fik.

Avind, tro, det er Guderne selv, som sige dig dette,

Tro, at min henfarne Aand taler nu dette tn dig:

Hellig er Ulykkens Søn! rør ej ved min Skæbne, den grumme,

Tempelraneren selv holder fra Graven sin Haand!

Hvo du end er, som løftet af Skæbnen i Højsædet sidder,

Svælgende, nys bleven rig, ret som en Krøsus i Guld,

Medens Klienternes Skare betræder i Masse din Forhal

Og med Misundelsens Blik lejrer sig om dit Palads,

Se, hvo skulde det tro"t, at Griffen, nys løftet mod Skyer,

Hovedet, som man tilbad, sænker for Bøddelens Sværd!

Skæbnen kræver til Offer kun Mænd som Porapejus og Cato,

Verres og lignende Kryb løfter ej Haand don imod.

Denne, i fordums Tid din Medborger stor og din Stolthed —

Grillenfelds Fængsel var i Hjornet af Stjernestokken lige over for

den nuva^rende Præstebolig, der dengang var Kirke. Den 5. Juni

om Morgenen Kl. 5 bragtes han fra dette sit Fængsel til Citadellets

Parade])lads, hvor der om Natten var bygget en med sort Klæde

overtrukken Forh/)jning, paa hvilken Boddelen og hans Svend

havde hensat Blokken, Oksen og Ligkisten. Jnden Grillenfeld

lagde sit Hoved i)aa Blokken, tog han Afsked med de tilstede-

vaTcnde BefalingsmaMid, bcividnede sin Uskyld og forsikrede alle,

at han som god CncbTsaat i de Aar, han havde ledet Statssagerne,

altid havde hafl Haus Maj»« Ære og hans llndersaatters Vel til

eneste -(Jjemærk«'. Han i og imod Dndcii iihmI Hengivelse som en

n
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retfærdig Straf, fordi han havde søgt Jordens Konge mere end

Himlens. Den Trøst tog han imidlertid med sig, at han var

uskyldig og altid havde været betænkt paa Kongens og Statens

Lykke. Derpaa vilde han dø og overantvorde sin Sjæl til Gud.

Hans Vaaben sønderbrød Bøddelen med de Ord: «det sker ej uden

Aarsag, men efter Fortjeneste;" hvortil Griffenfeld ytrede : « Kongen

har givet mig det, han tager det fra mig igen.» Han knælede,

bandt selv sit Haar op og lagde Hovedet paa Blokken. Efter en

kort Bøn gav han Skarpretteren et Tegn, at han skulde hugge til;

men, da denne løftede øksen, raabte den tilstedeværende General-

adjudant Schack: »Pardon i Kongens Navn!» Denne Naade kom

saa brat over Griffenfeld, at han udbrød: «Gud forlade jer det!

jeg var nu saa glad ved at dø; dog jeg takker skyldigst Gud og

Kongen. » Det var en kummerlig Benaadning. Dødsstraffen for-

mildedes til Fængsel paa Livstid. Uvilkaarlig ytrede Griffenfeld:

((Det er en Naade, der er haardere end Straffen.« Han bad General-

adjutanten om at bønfalde Kongen, at han maatte blive menig

Soldat. Han vilde tjene ham med urokkelig Iver og Troskab og

være hans taknæmligste Tjener.

Griffenfeld førtes derpaa tilbage til sit skumle Fængsel, hvor

hans Opvartningskone modtog ham med: ((Jeg vidste nok, at De

kom igen!)) ((Lad mig saa faa min Mad; ti jeg er sulten,« svarede

Griffenfeld. Da hun slet ikke havde tænkt paa hans Mad, mente

han dog, at hun heller ikke havde væntet ham.

Det første, han anmodede om, var at se sin Datter, men der

toges ingen Hensyn til denne Bøn. Af særlig Naade fik hun

dog en Fjerdedel af sin Mødrenearv. Resten af Griffenfelds Midler

delte hans Fjender. Allerede den 1. Juni havde Kongen skænket

Samsø til Sofie Moth. Griffenfeld havde købt denne Q 1672 af

Rigshovmester Jokum Gersdorffs Arvinger. Gyldenløve fik Grev-

skabet Griffenfeld; de rede Penge inddroges dels i Kongens Kasse,

dels bleve de bortgivne til adskillige Personer.

Vi have endnu ikke omtalt Retsforfølgelsen imod Sekretær

Lund og Borgmester Fogh. De vare jo fængslede i det Haab, at

man hos dem skulde faa tunge Beskyldninger imod Griffenfeld.

Heri skuffedes man. Lund, der gør Indtryk af at have været en

stor Stakkel, beklager, at han intet har at meddele. Han har

aldrig været indviet i Rigskanslerens Hemmeligheder og beder om
Forladelse, fordi han intet véd. Han har engang skrevet i Griffen-

felds Almanak efter dennes Anvisning, men han kan ikke give

nogen Oplysning om, hvad der ellers staar i Almanakken. Han
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vidste, at Griffenfeld havde skikket franske Breve til Sverig under

sin Konvolut. Dot gjorde Kansleren ingen Hemmelighed af. Brevene

bleve sendte til Rigsadmiralen, som besørgede dem videre til Sverig.

Paa det hojtideligste forsikrer Lund, at han ingen Del har i sin

Herres Forbrydelser, og beder den milde Konge, i det han takker

for naadig Straf, om at blive frigivet. Han løslodes, kort efter at

Griffenfelds Dom var fældet. Baade denne Lund og Haandskriveren,

Rasmus Knudsen, have været rovgærrige, bestikkelige Personer, der

havde voldt Griffenfeld megen Skade i Offentlighedens Omdømme.
Ansøgerne havde maattet bløde til disse Skrivere, der have været

et Par slemme Blodigler. 1 et af de Breve, som Lund, der

fulgte med Griffenfeld paa hans Kejser, skriver til Knudsen, som

besørgede Forretningerne i Hjemmet, hedder det fra Gllickstadt

den 19. Maj 1674: "Fortjenesten er her helt slet; jeg haaber, den

bliver bedre, naar vi komme til Kolding.

»

Af Forhørerne over Stadsøverste og Borgmester Fogh fremgaar,

at Beskyldningerne imod Griffenfeld for Bestikkelse i Justitssager

have været opdigtede. Men, da baade Fogh og Lund ere lette at

skræmme, vil Mauritius have dem begge paa Pinebænken. Han skal

nok finde paa Beskyldninger og vil pine Staklerne, saa Smærterne

t\inge dem til at sige ja til de største Urimeligheder. Som allerede

fortalt fik han dog ikke dette sit 6'nske opfyldt. — Fogh dømtes

til livsvarigt Fængsel for begaaet Underslæb. Efter nogle Maanc ders

Forløb løslodes han, efter at man havde udplyndret ham og frataget

ham alle hans Ejendomme. Han fik Tilhold om at begive sig til

Jylland, hvor han døde.

Griffenfelds Anklager, den berygtede Mauritius, kastedes endnu

samme Aar i Fængsel, fordi han havde begaaet store Bedragerier,

Falsk og Underslæb. Han skal med Forsæt være bleven saaledes

forsømt i sit Fængsel paa Bornholm, at han blev ædt op af Utøj.

— Flere Forfatteren have optegnet, at det gik mange af Griffenfelds

Dommere ilde. Kesen plagedes stedse af en nagende Samvittighed.

Hesse gik fra Forstanden. Fincke knækkede Halsen paa en Kidetur.

Lasson søgte, som albuede sagt, at skære Halsen over paa sig.

Biilche mistede alt, hvad han ^jede, og, da han vandrede omkring

i største Armod, sukkede han: <«Gid jeg aldrig havde underskrevet

Dommen over (Jriffciifcld.') Man kunde foje til, at Kongen blev

jo stanget halvt ihjel af en Hjort; men om de rette Drivhjul,

Ahlcfcildt, Hans Adolf af l'loen og Sofie Moth, fortædles der nok

na'pjM! noget ligiiciiil«' ( licM, som allerede skulde liave straffet dem

hernede.
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III.

Griffenfeld i Fængsel.

Griffenfeld søger om Lindring i sit Fangenskab. Regeringens Førelse efter

hans Fald. Hertug Johan Adolf af Ploen falder i Unaade : hans Breve til Kon-

gen. Freden med Sverig sluttes i Lund 20. Soptb. 1679. Kongens Sindelag.

Fremmede Statsmænds Bestræbelser for at skaffe Griffenfeld Friheden. Han

føres til Munkholm. Hans daglige Liv i dette Fængsel. Han flyttes til Trond-

hjem. Hans Død 12. Marts 1690. Griffenfelds Person, hans huslige Indretning,

hans Svagheder. Berømte Statsmænds L'dtalelser om hans Va^rd. Hans Slægt.

Nogle Dage efter at Griffenfeld var ført tilbage til sit Fængsel

i Citadellet, lod han forespørge hos Kommandanten, om der ikke

maatte tilstaas ham Bøger, Pen og Papir, for at han kunde

sysselsætte sig i sin Ensomhed. Han fik den Besked, at der ingen

Forandring maatte foretages hos Fangen uden Kongens Tilladelse.

Til den vagthavende Officer kunde han meddele sine ønsker; de

vilde da blive Kongen forebragte. Vagtmester-Løjtnanten nedskrev

nu følgende Punkter, som Kommandanten, Oberst Bartold Biilow,

den 10. Juni tilstillede Kongen

:

1. Om Hs. Majestæt vilde forunde ham, at der i Arrestens Vindue

blev indsat en Kude, som kunde lukkes op, for at han kunde

trække frisk Luft.

2. Om en Præst maatte besøge ham en Gang om Ugen.

3. Om Hs. Majestæt vilde \dse ham den Naade at lade ham faa

nogle Bøger af det Bibliotek, der havde tilhørt ham, og om,

saafremt dette tillodes, Dr. Worm da maatte udtage dem.

4. Om det maatte blive ham indrømmet at faa Pen, Blæk og Papir.

5. Om han maatte faa en Person til sin Opvartning, der kunde

hjælpe ham, naar han befandt sig ilde.

6. Om der maatte komme en Barber til ham, naar hans Tilstand

krævede det.

7. Om hans Broder maatte sende ham, hvad han behøvede af

Linned og Klæder.

Hertil føjede Kommandanten følgende Spørgsmaal:

1. Hvem skal bringe Fangen Spise og Drikke? Hvor mange

Eetter skal han have til Middag og Aften?

2. Om der maatte blive befalet en bestemt Person til at opvarte ham.

3. Naar der skulde lukkes op for Fangen om Natten, om det da

skulde ske ved Vagtmester-Løjtnantens Tilkaldelse.

Skrivematerialierne afsloges, derimod tillod Kongen, at Dr.

Worm maatte hente nogle enkelte Boger af Griffenfelds Bibliotek
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til ham, og at en Rude i Fæiigslet indrettedes til at lukke op.

Broderen maatte forsyne ham med Klæder og Linned ; der tilstodes

ham en Daler daglig til hans Fortæring og en fast Oppasser.

Præsten maatte besoge ham, dog kun en Gang hver Maaned. —
Præstens Besog ængstede Kommandanten. Han skrev til Kongen
den 18. November 1676, at han fandt, at det var hans Pligt at

indberette, at Præsten blev fire til fem Timer ad Gangen hos Fangen,

og at han trak Doren til, saa Vagtmester-Lojtnanten og de fire Sol-

dater, der skulde opholde sig i Forværelset, saa længe Præsten var

der, ikke kunde hore, hvad der blev talt om. Han tvivlede ikke

om, at Præsten holdt sig indenfor de rette Skranker og kun holdt

"teologiske Diskurser)« med Fangen; men det undrede ham, at

Præsten dvælede saa længe og holdt Doren lukket, saa Vagten

ikke kunde hore noget af den teologiske Samtale, der dog ogsaa

kunde tjene til dens Opbyggelse. Han henstillede derfor til Hans
Majestæts Afgørelse, at enten Døren skulde staa paa vid Gavl,

eller om Vagten ikke burde gaa ind med Præsten til Fangen og

lytte til Samtalen. — Der kom intet Svar paa dette Andragende.

Kongen var for anden Gang i dette Aar draget over til Sverig,

hvor Krigen lagde Beslag paa hele hans Tid. — Maaneder bleve

til Aar, uden at der foretoges nogen Forandring med den store

Minister, der var henslængt i et Rum i en af Citadellets Barakker.

Efter Griffenfelds Fald mærkedes der ikke øjeblikkelig nogen

Forandring i Foretagendernes heldige Gang. Alle de enkelte Dele

i Statsmaskinens Værk vare jo i saa udmærket Orden, at det

kunde gaa sin jævne Gang i det griftenfeldske Spor, indtil det

stødte paa en uventet Hindring. Som et optrukket Ur gik det

sin Tid, men, da det var lobet ud og atter skulde trækkes op,

savnede man Nøglen. — I Marts vare de gottorpske Fæstninger

sløjfed«* af Karl Arenstorff'; i April erobredes Gotland af Niels

Juel. 1 Jkgyndelsen af Juni ødcdagdes den svenske Flaade af

Tromp, og i Slutningen af samme Maaned landede den danske

Hær under Hertugen af Ploen i Skaane, medens den norske Hær
under Gyldenløve gjorde Indfald i Bohuslen og Værmland. Den

danske og den norske Hær foretoge et stolt Sejrslob. Karl den

ellevte maatte forlade Sydsverig uden at vove et Slag. Bohuslen

og Va.Tiiiland, Skaane og Blcking (erobredes; hele det aabiie Land

samt alle Stieder og Fæstninger nwd Undtagelse af Bohus, Mar-

btrand og Malmø kom i Kong Krislians Magt og liylde<le ham.

Det var Hortugon af Ploen, der udlnrle B<'drifterne i Skaane og

Bb'king; d<'r i Lobrt al oi Maaned tvang Fæstningerne Holsing-
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borg, Landskrona, Kristianstad, Kristianopel og Karlshamn til

Overgivelse; men, saa hurtig han end f(3r afsted, blev han dog

snart indhentet af Nemesis, der tog den ondskabsfulde Overjæger-

mester Hahn i sin Tjeneste. Denne misundelige Hofmand kunde

ikke udstaa Hertugen, der var myndig og bydende og ikke taalte

hans Indblanding i Hærens Foretagender. Jægermesteren og hans

Parti skøde da fulde af ondskabsfuld Harme forgiftede Pile imod

Hertugen. De indbildte Kongen , at Ploen var vunden af Arve-

fjenden, Hertugen af Gottorp, og at han arbejdede paa at hjælpe

Hertugen i Vejret paa Kongens Bekostning. Kristian den V.s

Mistænksomhed vaagnede strags, da man rørte ved hans svage Side

og fortalte ham , at der var hemmelige Underhandlinger imellem

Ploen og Gottorp. Hæren var netop rykket ind i Halland for at

hævne et Nederlag, som et mindre dansk Korps under Duncam
havde lidt ved Halmstad. Skønt det var i den bedste Aarstid, i

Begyndelsen af September Maaned, afbrød Kongen dog Felttoget,

lagde Hæren i Kantonnement langs Nordgrænsen af Skaane og tog

Hertugen af Ploen med sig til København. Denne fik at føle, at

Venskabet var ude imellem ham og Kongen, og han faldt i Unaade.

Den stolte, krænkede Hertug, der saaledes lønnedes med Utak,

rejste uden at tage Afsked med Hæren hjem til Ploen. Heri

begik han en Fejl. Han havde ladet sig hverve til Maj 1677 og

kunde altsaa ikke paa egen Haand gaa sin Vej. I April 1676

havde han sluttet en Kapitulation om at tjene den danske Konge
fra Maj 1676 til Maj 1677. Alle hans Fordringer vare dengang

indrømmede ham, ikkun en Bøn om at blive Landdrost i Pinne-

berg var afslaaet.

Men Hertugen af Ploen var næppe i Oktober kommen hjem

til sin Hovedstad Ploen, før han fik Befaling at vende tilbage til

Hæren og højtidelig aflevere sin Feltmarskalsstav til Kongen, som
havde betroet ham den, og som nu atter havde begivet sig til

Hæren i Skaane. Hertugen indsaa den Fejl, han havde begaaet,

rejste ufortøvet tilbage til København og skrev til Kongen:

c iVllernaadigste Konge og Herre! Af Hjærtens Grund ønsker

jeg, at Deres Majestæt forinden Modtagelsen af disse ydmygste

Linier maa have vundet en fuldstændig Sejr over Deres Fjender.

Ifølge Deres Majestæts Befaling har jeg atter indfundet mig i

Deres Hovedstad og vænter nu paa Deres Befaling, hvorhen jeg

skal begive mig for at nedlægge Overfeltmarskals -Værdigheden,

hvilket jeg hidtil ikke har villet foretage, inden jeg har erfaret

Deres Majestæts Villie."

"• 12
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Kongen, som af sine Omgivelser var hildet i en uretfærdig

Mistanke, vilde ikke vide af nogen Forsoning, der dog var til hans

som til Kigernes Bedste. Han svarede, at Hertugen skulde begive

sig til Hovedkvarteret i Svenstrup, nord for Lund, og der levere sin

^larskalsstav tilbage i Kongens Hænder. Hertugen efterkom denne

Befaling, og, da ingen bad ham om at blive, anbefalede han sig og

rejste tilbage til Holstein. Der havde været god Grund til at beholde

ham, ti Karl den ellevte stod med en overlegen Hær lige over for

den danske, i hvilken der ikke var en eneste Fører, som kunde

erstatte Hertugen. Hans Efterfølger, Karl Arenstorff, var en kæk

liytter, men en maadelig Overgeneral, uden Overblik og ude af

Stand til at fore en Hær. Han var en af de første, der faldt i

Slaget ved Lund. — Faa Dage efter Ploens Afrejse led Kristian V
det afgørende Nederlag ved Lund, der knuste ethvert Haab om
Skaanes Genforening med Danmark. Havde Kristian den femte

beholdt Hertugen af Ploen, ja havde han blot haft Griffenfeld ved

sin Side, saa havde han ej faaet Lov til at knibe ud og løbe til

Landskrona kort efter Slagets Begyndelse og tage Halvdelen af

Hæren med sig paa Flugten. Da den anden Halvdel var tilstrækkelig

til fuldstændig at holde Svenskerne Stangen, ja endog slaa dem

og kaste dem tilbage imod Lund, hvor de stode, indtil de fik den

Forstærkning, som den svenske Konge bragte dem, og som ved

at vise sig i den danske Hærs Ryg vendte Slagets Gang, saa er

der ingen Tvivl om, at det havde gaaet ved Lund som ved Wismar,

hvis der havde staaet en Mand ved Kong Kristians Side. Da var

Karl den ellevte enten levende eller død falden i Danskernes

Hænder; ti han havde sikkerlig ikke forladt Valpladsen, saa længe

lian kunde røre en Arm.

Nogen Tid efter betroede Kristian den femte i et svagt øjeblik

— og af dem havde han adskillige — til Hertugens Hofraad, Genscli

von Breitenau, at det var Hoffolk, der havde sværtet Hertugen for

ham og fortalt ham, at denne bolede med Hertugen af Gottorp.

Skønt Hofraaden forsikrede ham om Hertugens uforandrede Hen-

givenhed, saa kaldt(! han liiiiii dog ikke tilbage, gjorde ham ingen

Undskyldninger for sin Fejltagelse og straHede ikke engang Bag-

vaskeren. Hertug«'!! kii!ide end ikke faa at vide, hvem det var,

ih'Y havd«; styrtet ham. Ha!! sk!('v til Kong<Mi:

"Stormægtigste Ko!!ge og hojstæ'i'ede Jlf. Fa'ticr! Af mi!!

Hofraad har jeg erfaret, hvad det er for Uiiderfmidigheder, iiiaii

liar forebragt Deres ]\Iajesiic;t 0!n mig, og hvad det ei-, jeg skubbe

gaa og brygge paa. Hidtil skulde jeg have stotlel Deres .Majestiet
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imod Hertugen af Gottorp; men, da jeg var kommen under Vejr

med, at det førte til Vidtløftigheder og kunde have farlige Følger

for mig, saa havde jeg slaaet om og var nu mildest talt ikke

fjendtlig stemt imod Hertugen. Ja, jeg havde ladet det være mig

inagtpaaliggende at skalfe den gottorpske Hertug en duelig Minister

i hans nuværende Præsident, Dr. Hopfner.

"Vel er jeg ikke uvidende om, at nogle slettænkende Mennesker

ved en Mængde Opdigtelser have bestræbt sig for at sværte mig

i Deres Majestæts øjne, for at ødelægge min Indflydelse og mit

gode Navn, for selv at skalte og valte med alt efter Godtbefindende,

uden daglig at hindres af mine Paamindelser og frygte for Følgerne

af de Advarsler, som min Pligt, Stand og Hengivenhed for Deres

Majestæt paalagde mig at give dem. Jeg har stedse, saa vidt muligt,

overhørt alle Bagvaskelser, da jeg stod i den Tro, at der vel blev

Kaad mod slige Løgne, naar jeg kun handlede med en god Sam-

vittighed; ti tilsidst maatte dog Sandheden bane sig Vej selv til

Kongen, og det fuldendte Værk vilde prise sin Mester. » — Han havde

jo haft saa meget lettere ved at være taalmodig, da han var sig

bevidst, at han havde aflagt store Prøver paa oprigtig og trofast

Hengivenhed. Ved alle Belejringer, Storme og Træfninger havde

han begivet sig til de farligste Steder og aldrig skaanet Liv eller

Lemmer, hvor det gjaldt om at plukke Sejrskranse til sin Konge.

Sin store Maanedsløn havde han uddelt til syge og saarede, til

Skansegravere, Vovehalse og Spioner, for at opflamme deres Iver.

Gud havde jo ogsaa velsignet hans Virksomhed, og han vilde have

vundet endnu flere Provinser til sin Konge, hvis han ej saa pludselig

var bleven revet ud af sin Virksomhed.

Han takker Kongen, fordi han havde underrettet Hofraaden om,

at det var skændige Bagvaskere, der havde faaet Monarken til at

vende ham Ryggen, og lægger klart for Dagen, hvor latterlig den

Beskyldning var, at han skulde tage Hertugen af Gottorps Parti.

Han påaviser, at det gottorpske og det ploenske Hus ere Døds-

fjender, at de gensidig hade hinanden og gøre hinanden al den

Skade, de formaa. Han viser, hvor villig han har været i den

oldenburgske Sag til at afstaa disse Grevskaber til Kongen og til

at gøre Holstein-Gottorp Fortræd. Det vilde derfor være dumt af

ham at skaffe Hertugen en dygtig Raadgiver. Han skriver, at

hans Bagvaskere maa være Folk med meget indskrænkede Ævner,

naar de indbilde sig at kunne overbevise Kongen om, at han,

Hertugen, nærer Planer, som man knap kan tiltro Pattebørn. —
Det var næppe behageligt for Kongen at hore, at han fæstede Lid

12*
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til Kronuikor, som man vilde have Nød med at faa smaa Børn

til at gaa ind paa.

I en anden Skrivelse skildrer Hertugen, hvad det er for Folk,

Kongen omgiver sig med, Folk, som have forstødt Hertugen, efter at

de have brugt ham til at styrte Griffenfeld. Det er en Gentagelse

af den gamle Historie: Morianen har gjort sin Pligt, nu kan han

træde af. Den kurfyrstelige Sendemand ved det danske Hof,

Kansler Kristoffer Brandt, fortæller os da ogsaa rent ud, at det

var ved lumpne Midler, at Hahn fordrev Hertugen af Ploen.

Efter hans Fald afløste den ene General hurtig den anden.

Pommerinken Karl Arenstorff, Hesseren Uffeln, Sakseren Podeweis,

Brandenburgeren Goltz, Pommerinken Frederik Arenstorff, West-

faleren AVedell styrtede rask over hinanden. Det gjaldt at smigre

Kongens Yndlinger. — Storkansler Ahlefeldt fandt heller ikke Naade

i Hofmændenes -Øjne, men de kunde ej fortrænge ham; dertil var

han dem for klog og sad for fast i Sadelen. De drillede dog

idelig den underfundige Storkansler og bragte Kongen til at for-

kaste hans Forslag, saa han ej var i Stand til at udrette noget

gavnligt. Han beklagede sig over, at i sine Planer til Rigernes

Held forstyrredes han idelig af Hofmænd, der tilhobe havde krøbet

for Griffenfelds Fod.

Gaar det bedre i denne Retning under en fri Forfatning end

under en absolutistisk Regering? Er det den dygtigste og værdigste,

man beholder i Spidsen for Regeringen, for Flaaden og Hæren?

Ses der ikke ligeledes i Nutiden ofte mere paa , om vedkommende

har gode Forbindelser, er i Hof- og Folkegunst, end om det brister

ham paa Betingelserne for at udfylde hans Stilling. Se vi ikke ofte

i Lande, der have en fri Forfatning, at en Førsteminister, en

Admiral eller General, der have gjort sig højt fortjente af Fædre-

landet, og som ej kunne erstattes, mishage et mægtigt og magt-

lystent Parti og blive afløste af Stympere? Under Absolutismen

sover Regentens Samvittighed, under den frie Forfatning bringer

Misundelsen kun altfor let den offentlige Mening paa Vildspor.

Dt't vaj- ikke Ahlefeldts mindste Fejl, at han havde ladet

sig overtale al" Danmarks tyske ForbundsCailler til at formaa sin

Konge til al crkla-re Frankrig Krig, o,t Brud, som Griffenfeld saa

mesterlig ^lavde forstaaet at aiVeiulc. Ludvig den fjortendes lovede

sin Forbundsfælb', Kongen af Sverig, ikki^ at nedla^gge Vaabnene,

inden han havde tvunget Kristian den V til at udlevere alle de

gjorte Krobringer; og han holdt sit Løfte. Tvungen at Frankrig

iiiaatte Kristian den V^ uden l'jslaliiiMg jiaa ny alslaa til Sverig

^
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alle de i Begyndelsen af Krigen tagne Lande, Øer og Fæst-

ninger, der endnu vare i vor Magt. Paa Kansleren, Grev Frederik

Ahlefeldt, der havde styrtet Griffenfeld og uden at være i Besiddelse

af de nødvendige Ævner havde paataget sig at styre den uden-

rigske Politik, som Griffenfeld havde ledet saa mesterlig, falder

Hovedskylden for den ydmygende Fred. Kun han høstede Fordel

af Freden. Ludvig den XIV tilkastede ham atter hans Grevskab

Rixingen, som var blevet inddraget under Krigen.

Medens Fredsunderhandlingerne stode paa i Lund, genoptoges

Griffenfelds Plan om et nordisk Forbund. Jens Juel og Johan

Gyllenstjerna, der vare de mest fremragende af de i Lund samlede

Fredskommissærer, sade nu atter sammen ved det grønne Bord og

aftalte Betingelserne for et nordisk Forbund. Det kom virkelig

i Stand og undertegnedes den 27. September 1679, Dagen efter

at Fredstraktaten var undertegnet. Men allerede i det næste Aar

bortrev Døden Gyllenstjerna, og Forholdet til Sverig blev atter meget

spændt. Med de tidligere Forbundsfæller, Holland og de tyske

Stater, brød man for at slutte sig til det sejrrige- Frankrig; men

den Hjælp, dette fjærne Rige ydede den dansk-norske Stat, var

kun ringe. Efterhaanden som Forholdet til Sverig, Tyskland,

England og Holland forværredes, og den dansk -norske Stat for

anden Gang efter Griffenfelds Fjærnelse saa sig forladt af alle,

hørte man Tale om , at Griffenfeld atter skulde drages frem,

og, da den « uforlignelige«) Storkansler Grev Ahlefeldt afgik ved

Døden den 7. Juli 1686, vandt det Rygte almindelig Tiltro, at

hans Forgænger vilde blive hans Eftermand. — Det var sikkert nok,

at Kongen ofte savnede Griffenfeld; men han forlangte ham dog

aldrig tilbage. En anden Sag er det, at han sagtens nu og da i

sit stille Sind ønskede, at det skete aldrig havde fundet Sted.

Han udtalte saaledes, at en Griffenfeld var ham mere værd end

det hele Gehejmeraad; og dog lod han ham hensidde i et sørgeligt

Fængsel og lod sig lede af hans argeste Fjender. For at Griffen-

feld paany skulde indtage sin Stilling, maatte der jo øves et

uimodstaaeligt Tryk paa den karakterløse Konge. Men hvor skulde

det komme fra? Næppe fra den Kvinde, der havde et saa stort

Herredømme over ham, og til hvem han havde skænket Halvdelen

af sin Ministers Ejendomme. Ikke heller fra Dronningen, selv om

hun havde haft den Indflydelse paa Kongen, som hun næsten helt

savnede; hun havde saa ofte hørt, at han var en Forræder, at hun

tilsidst vel næsten maatte tro derpaa. Ikke heller fra de Mænd,

der vare Kongens daglige Omgang ; dem havde Griffenfeld smækket
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over Fingrene, hver Gang de til Landets Fordærv vilde blande sig

i .Statssager. For disse fremmede Snylteplanter, dei- i Hobetal

snoede sig om Kongen, og for de adelige Hjemmefodninger, der

aldrig havde lært noget godt i deres Ungdom, men som mente, at

Fodsel og fornemme Forbindelser berettigede dem til de fedeste

Embeder, var det jo en Livssag at holde den store Statsmand

lænkebnnden , der af Kærlighed til sit Fædreland krævede Beviser

og Prover paa Dygtighed, der brod Bane for Talentet, det borger-

lige som det adelige, holdt det hidtil foragtede Modersmaal hojt i

Ære og forlangte, at enhver Embedsmand skulde være hjemme

deri, men kun skattede den begavede Udlænding, hvis Ævner kunde

anvendes til Statens Gavn. At alle hans velsignelsesrige Ideer til

Handelens og Industriens Frigorelse og det heles Opkomst, at alle

de halvfuldendte Planer aldrig skulde se Dagslyset, det sørgedes

der godt for ved idelig at bagvaske den saa haardt forurettede og

behandlede fangne Kigskansler. — I selve Griffenfelds Fædreland

saa man ingen røre en Finger, ingen gøre noget Skridt for atter

at drage ham ud af Fængslets Nat. De Skridt, der gjordes, kom
udenfra. Det var dog forgæves, at Griffenfelds Venner i Udlandet

bønfaldt Kongen om hans Løsladelse; og i Kegelen ere saadanne

Skridt vel heller ikke meget ønskelige. 1679 skrev Sir Thomas

Henshaw til Grifl'enfelds Moder, der utrættelig arbejdede paa Sønnens

Befrielse, at Dr. Barlow, Bispen af Lincoln, Sir Charles Bertie og

den daværende Minister i København, Sir Roberts, forgæves havde

søgt hos Kongen af Danmark om at skaffe hendes Søn Friheden.

Selv vilde han have rejst til København i samme Ærinde, hvis ikke

Familieanliggender havde hindret ham. Han haabede, at Kongen

af Englands Mellemkomst vilde vorde af Vigtighed. Men om den

sløve Karl den andens Mellemkomst, hvis denne virkehg har fundet

Sted, hvad der maa betvivles, var der jo ingen, der bekymrede

sig. — Kristian den femte tænkte sikkerlig ikke paa at tage Griifen-

feld I il Naadc igen. Man kan tilgive en Uret, man har lidt, men,

begaar man den selv, søger man ved Skingrunde at skjule den for

Alverden, og frygter mest af alt, at Offeret skal blive sat i Stand

til at bevise sin Uskyldighed. — Tydsk Tale og tyske Steder

bredte sig atter uhænimedc i Hnjsa'det, og luuigen gled alter

umærkelig ind i sit tidligere Sp<tr, saa, naar han ret skulde give

sit b<'kh'mt(' Hja'rie i>iiri, hh'v dd i en lysk Jnciiiiaih'. Kn af de

mierkeligste in<iehohh'i- en IJckhigels«' (»vei- KiiiTn i>1eii af IJiaiKhMi-

burg, der all id saa ii^lcliiKkciKlc sei- paa sin egen Ford(>l. Del var

den Gang, da DiimniiiLirn IdtM) jorcshig cl dobbell (iilteiinaal







Profil af Taarnet paa Muiikliolm.
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Forklaring :

A Underste Hvælving.

B Anden hvælvet Kælder, som nu

bruges tfl Krudt-Kælder.

C En Bjælke-Kælder adskilt fra for-

rige ved en Mur.

]) Nedgang fra første I^oft til Bjælke-

Kælderen.

E Luft-Huller, til det underste Gevelbt,

nu tilstoppode.

r Nedgang til Kælderen Litr. B.

G Grififenfelds Arrest-Kammer.

H Et Kammer for Vagten.

I En Afdeling.

K Trapper og Indgang til Værelserne.

L Skyde-Hullor gennem den yderste

Mur.
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imellem Kongens og Kurfyrstens B^rn; og vi skulle her meddele

denne Udtalelse i Oversættelse:

((Angaaende Forbund og naturlig Alliance med Kurfyrsten, saa

grunde vore Forhold til hara sig for største Delen paa gensidig

Defension imod Svensken og andre onde Naboer. Det er begges

rette Interesse, at man dækker sig i Fællesskab og har et vaagent

øje med alle vore Modstandere; men uden Alliance og nærmere

Forbund ved yEgteskab. — I øvrigt er det værd at lægge Mærke

til og at tage i Betragtning, at af alt, hvad vi hidtil have begært

af Kurfyrsten ved vor Sendemand Fuchs, og sluttet med ham, har

han intet holdt. De slesvigske, hamburgske. Elbtolden og andre

Sager staa hen, og vi vide ikke, om man mener det ærligt med os

eller ikke. — Meget slemt, naar man skal rette sig efter fremmede

Hoveder, der ikke unde en noget godt, uden at man maa gaa ind

paa alt, hvad deres Fantasier indskyde dem. — Af det onde bar

man vælge det mindst onde og ikke altid lade sig narre.

Christian.*)

1680 flyttedes Griffenfeld fra Hovedstadens Citadel til Munkholm

Fæstning i Trondhjems Fjord. Saa længe han var i København,

havde hans Fjender jo en daglig Paamindelse om den Forbrydelse,

de havde begaaet, og gik i en daglig Angst for, at han ad

en eller anden Vej atter kunde faa ørelyd hos Kongen og faa

denne omstemt. Det var bedre at fjærne ham til Eigets yderste

Grænser, for at undgaa Synet af en Mand, som var bleven skændig

behandlet, og som dog Fædrelandet trængte haardelig til. Den 10.

Marts 1680 førtes Griffenfeld i en lukket Vogn fra Citadellet til

Rungsted, hvor han gik ombord i en kongelig Jagt, der bragte

ham over Vesterhavet til Munkholm, en lille Klippefæstning, beskyllet

af Nordhavets Bølger. I Taarnets mellemste Stokværk deltes ved

Bræddevægge et Rum i tre Værelser: et for Fangen, et for hans

Tjener og et for Vagten. Alle tre Værelser havde tilsammen kun

ét Vindue, og Dørene maatte hyppig aabnes for at skaffe Lys og

Luft. Der var saa lavt til Loftet, at en nogenlunde velvoksen Mand
ikke kunde staa opret derinde. (For omtrent en Menneskealder

siden blev Huset nedrevet af en -Øvrighed, der mente, at det

Slags historiske Minder skulde man ikke frede om.) Her levede

Griffenfeld som nedsænket i en Grav. Han søgte og fandt sin
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Trost i Bon til Gud og skrev med sin sjældne Frejdighed til sin

Moder: «-et af to, saa er det bedre at være i Kongens Unaade

end i Guds.» — Lullet i Sovn hver Aften ved Havets hjemlige

Kæmpesang, ved dens Stormsuk, der vare dybe som hans egne,

glemte han i Sovnens Arme sin tunge Lod. Men hvilken for-

færdelig Opvaagnen for ham hver Morgen i tyve lange Aar! Om
Natten drømte han, at han endnu var Midpunktet, som alle drejede

sig om, at han levede midt i Hoffets Glans, svælgende i alle Livets

Nydelser, givende Vid og Veltalenhed fri Tøjle, en lysende Genstand

for alles Beundring og Misundelse, mens han med let og lykkelig

Haand styrede Staten, hvis Borgere takkede ham for deres Vel-

stand, hvis Stormænd, begærlige efter et naadigt Smil, stode rundt

om hans Leje, i den tidlige Morgenstund rede til at udføre det

mindste af hans Vink; — og saa vaagne op og befinde sig i et

morkt, klamt Fængsel, ryste af Kulde og sukke: det er forbi!

Hans daglige Levemaade var følgende. Han stod tidlig op,

læste en Time i Bibelen, spiste sin Frokost, lærte, efter at denne

var fortæret, sin Tjener, en norsk Bondedreng, at læse og skrive,

og gik frem og tilbage i sit Fængsel, indtil Middagsmaden kom.

Efter Middag læste han med flere af Officerernes Børn. Hans

daglige Elever vare Kommandanten Sven Skiens Søn og Kaptejn

Andreas Pihls Søn, der senere blev Præst. — General Bjelke Kaas,

Søn af Stiftsbefalingsmanden over Trondhjems Stift, Hans Kaas, og

Sofia Bjelke, Rigsadmiralens Datter, fortæller i sit Levnedsløb, at

han i sit tolvte Aar besøgte den ulykkelige Rigskansler, hvis

venlige Udseende og livlige Opmuntringer endnu vare ham et kært

Mimle i hans Alderdom. — Sven Skien, der var Kommandant paa

[Munkholm fra 1G80 til 89, og hans Eftermand Hans Kyhn gjorde,

hvad de formaaede, for at lette Griftenfeld Fængslets Byrde. De

gave ham ogsaa Tilladelse til at gaa omkring paa Oen, en Til-

ladelse, han dog aldrig benyttede. Han vilde ikke forlade sit

Fængsel, for end, som han sagde, Kongen selv oplod det. Efter-

haanden blev han ligegyldig for sin Klædedragt og gik hele Dagen

i Slobrok, uf hvilke han havde to, en til Sondags- og en til

Hverdagsbrug. Kommandanterne skallede ham Tilladelse til al

>kriv<' til hans Venner, og han skrev da først et langt Brev til sin

.Mod<'r (U'U 1. Januar 1()83.

Han takk<'r liondc licri bii- ;il licndes uforskyldte Kærlighed,

for bondes Modcrkji'rliglicil . dci- er saa uendelig stor, og seiii har

baaret over med al »len l'(»rlne(l og Hjærtesorg, som lian har voldet

hende. Jeg ved vel, k;t'i<' Moder, skiiver ]i;ni. al den Tuuke vil
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falde Eder ind, naar I faar dette Brev i Hænde: Sidste Gang du

skrev mig til, da stod du i fuld Flor; o hvad er din Tilstand nu

langt anderledes end den Gang. Men, allerkæreste Moder, hvilken

Tilstand synes jer bedst, enten at være i Guds Unaade og i Kongens

Naade, eller at være i Guds Naade og i Kongens Unaade? Mig

tykkes og, som Gud nu har undervist mig, at det er bedre at

være Dørvogter i Guds Hus, end at være Kigskansler og en stor

Mand i Verdens øjne. Han henleder sin Moders Opmærksomhed

paa Davids 119. Salme, der kan hun læse, hvorledes det er gaaet

ham, at han er bleven svigagtig forfulgt, at der er blevet lagt

Faldgruber for ham, og at der nu drives fræk Spot med ham;

men at Guds Ord midt under alle Lidelser skænker ham Trøst

og giver ham Frimodighed overfor hans rasende Fjender.

Skrivefriheden indskrænkedes, da den lærde Peder Krog 16.88,

i en Alder af 34 Aar, kom paa Trondhjems Bispestol. Denne

Mand gjorde sig en Glæde af at plage Griffenfeld. Han var i

Slægt med Motherne og havde tidligere været Præst og Provst

i Besser paa Samsø. Efter at have indberettet til Regeringen,

at Griffenfeld ski'ev om Statssager, blev han bemyndiget til at

undersøge den fangne Kanslers Optegnelser og fratage ham, hvad

han fandt, var af farligt Indhold. Krog lagde da Beslag paa alt.

Alle Griffenfelds værdifulde Papirer, iblandt hvilke der fandtes

Skrifter om det syttende Hundredaars Historie og, efter fleres Be-

retning , hans Levnedsbeskrivelse , bemægtigede Bispen sig med
graadig Haand og beholdt dem i sit Hjem. Han var Samler og

havde samme slemme Uvane som saa mange Samlere, at beholde,

hvad der strængt taget ikke tilhørte ham. Til Uheld for Efter-

slægten brændte Biskop Krogs Gaard i Trondhjem 1699, og med
den hvad han havde frataget Griffenfeld; og den Smule, der

reddedes, fortæredes ved en ny Ildebrand 1718 paa hans Gaard

Bakkegaard ved Trondhjem. Ogsaa Munkholms Fæstningsarkiv

ødelagdes ved Ildløs. Det var forvaret hos Fæstningens Avditor,

Krigsraad Hjort, og brændte 1788.

Efter at Biskoppen havde udvirket, at alle Skrivematerialer

berøvedes Griffenfeld, skrev Fangen sine Tankesprog med sin

Diamantring paa Vinduesruderne. Undertiden skrev han i Randen

af sine Bøger med Stumper af det Bly, hvormed Ruderne vare

indfattede, eller med Kul paa Væggene. At Ondskab ej formaaede

at kue ham, derom vidne nedenstaaende Digtø, af hvilke det ene

var ridset med hans Diamant paa en Rude i hans Fængsel og

det andet skrevet med Kul paa Væggen. Begge ere skrevne i
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det latinsko Sprog. Yi gongive dem lier efter en Oversættelse,

der skyldes M. Eosings Velvillie:

,.Miclt her i Havet staar frem med det aldrig bøjede Hoved
Holmen, der fordnm har hust Mænd iidi Kutternes Dragt.

Xu er det A^aabncnes Hus, og en Tojlo der lagdes paa Havet,

Klokken har veget sin Plads her for Kanonen saa barsk.

Eædselsfuldt drønende Bud den det sejlende Fartøj nu sender,

Byder det komme i Hu lydig <at gjøre dets Pligt;

„Hejda," den siger, „hej, reb nu fluks dine svulmende Sejl, du!

Kongen i Kord bær i Haand Havgudens Magt og hans Ket."

Munkholmen staar som et Tag over Nakken af Havet, som truer;

• Bølgen sig bryder i Skum ind imod Klippernes Skød;

Se, hvor tilbage det slaar hele Havet, som ruller imod det; —
Lær, hvad der anstaar dig selv. Klippen dig minde derom!

Klippen, hvad lærer den dig, og den Fæstning, som ligger paa Klippen,

Murenes vældige Sten, Mændenes væbnede Vagt?

Guddommens hellige Navn, som for dig er den stærkeste Fæstning,

Tilflugt for fromme, som led. Værnet og Vagten for alt.

Englene om dig slaa Vagt og de himmelske Hærskarers Mængde.
Dersom kun Gud er dit Skjold, hvad gør saa Menneskers Had!

Da hans Fjender under intetsigende Paaskud ogsaa afknappede

de ham tarvelig tilmaalte Kostpenge, skrev han en Beretning om
disse Drillerier til sin Morbroder Peter Motzfeld i K;øbenhavn, og

hans Tjener fik en Skipper til at tage Brevet med til Hovedstaden.

Kaadmanden gik med det til Gehejmeraad Plessen, som gav det

til Kongen, paa hvem det dog gjorde et vist Indtryk. Han drog

Omsorg for, at der blev skrevet til Kommandanten, at Fangen

skulde have tre Retter Mad og en Pot Vin til Middag.

Da (Jriflenfelds Sundhedstilstand aftog i hoj Grad, og Sten-

smærterne, af livilke lian henge havde lidt, næsten bragte ham til

at biikk«' under, liHodes det ham i September 1(398 at forlade

Miiiikliolm (tg flytte lil Troiulhjem, for at han atter kunde komme
lil Kneflcr ved en bedre Ph'je og et kyndigere Tilsyn, end han

kunde faa paa den /ide i). Fi)rst boede lian hos Kommandanten
Kyhns Datter, sciktc lios Tolddirektor Treschow, dei- ilon Gang var

K'obiiiaijd og Postmester. Dog var lian cikIiiii stedse Fange, uagtet

han seJv mente, al dej ikke beh/jvedes, da Gud havde lagt et saadant

Kors paa ham, al lian ikke kunde lobe rei langl. I Slutningen

af Aand IG'JS fik lian Tilia<lels(' fil at begive sig lil sin Daller,

I

I
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der var gift i Jylland med Baron Frederik Krag til Stensballe-

gaard, men hans Helbred tillod ham ikke at foretage denne Kejse;

Sygdommen tog Overhaand, og den 12. Marts 1699 dade han i

Trondhjem. Det var mærkeligt nok, at han skulde gaa bort Dagen

efter den, paa hvilken han blev fængslet. Liget førtes til Vær

Kirke i Jylland (tre Fjerdingvej østnordøst for Horsens), hvor hans

Datter i P]fteraaret 1703 fik sin Plads ved Siden ad Faderen.

Da Datteren 1690 var bleven voksen, androg Beate Skeel om
at maatte forestille hende for Dronningen; men da var Charlotte

Amalies Velvillio imod den tro Rigskansler gaaet ad Glemme. Hun
lod Beate Skeel vide, at hun ikke vilde se Forræderens Datter.

Det er dog sandsynligt, at det er Griffenfelds Fjender, som have

overdrevet Dronningens Udtryk, men vist er det, at hun ikke vilde,

og sandsynligt, at hun ikke turde se Griffenfelds Datter. Og det

er vel egentlig det sidste, vi maa holde os til, ti Charlotte Amalie

var hverken haard eller hadefuld; tvært imod.

Griffenfeld var under Middelhøjde, men vel skabt. Han havde

mørkebrunt, krøllet Haar, der i rigelig Fylde omgav et Ansigt

med kraftige Træk, livlige graaøjne, en stærkt fremtrædende, lidt

bøjet Næse, et lille Overskæg, en smuk Mund, om hvilken der

dog spillede et spodsk Træk, og en stærkt udviklet Hage. Hele

Ansigtets Udtryk vidnede om Finhed, Kløgt, Aandrighed og Be-

stemthed. Hans Stemme var klangfuld; paa hans glimrende, uimod-

staaelige Veltalenhed og smukke Sprog have vi jævnlig givet Prøver.

Den Maade, hvorpaa han optraadte, var rolig, overlegen og fin. Det

var kun, skriver den svenske Minister Brahe, naar Talen lededes hen

paa de gottorpske Sager, at hans Væsen og Sprog blev hæftigt og

skarpt, men derved fuldt af overvældende Kraft, Ild og Lidenskab. —
Han bar længe sit eget Haar, men tilsidst bekvæmmede han sig til at

følge Moden og bære Allongeparyk. Sekretæren for de udenrigske

Sager, Biermann, maatte 1675 skrive til Meyercrone, den danske

Sendemand i Paris, at han skulde besørge nogle smukke Parykker

til Rigskansleren og gøre Parykmageren opmærksom paa, at det

var til et lille Hoved. Griffenfeld led ofte af Forkølelse, der angreb

ham voldsomt; i Vinteren 1669—70 laa han længe syg. I de

følgende Aar spørger Kristian V ofte til hans Befindende, og man
læser i Kongens Breve, at det er hæftige Forkølelser, der tvinge

hans Minister til at holde sig inde. Under Wismars Belejring

kunde han paa Grund af Forkølelse i flere Dage ikke forlade sit

Telt; Kongen besøgte ham hyppig og viste en Dag sin Omhu for
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ham ved at stoppe et Hul i Teltvæggen mod sit Torklæde, for

saaledes at skærme ham mod Trækvinden.

Hans svage Side var en stærk Tilbojelighed til at samle

Formue, men denne Tilb£)jelighed kom aldrig i Strid med Statens

og Kongens Interesser. De beromteste Statsmænd i denne Tids-

alder, som jo kaldes Ludvig den XIV's, bare sig ad som Griffenfeld,

uden at det satte nogen Plet paa deres Retskaffenhed i).

En anden Svaghed hos ham var den, at han satte Pris paa

et godt Bord. Herom vidne ikke blot hans egne Middage, til

hvilke han indbød Rigets og Udlandets Stormænd, men ogsaa

den Iver, hvormed hans Venner og Veninder kappedes om at be-

værte ham med hans Yndlingsretter. Det var dog ikke alene

3Iaden, det drejede sig om. Selskabet maatte være udvalgt, og

man kunde ikke gere ham større Glæde end indbyde ham til en

Middag, hvor der samledes en lille Kreds af hans fortrolige. —
Griffenfelds Bolig var paa Kobmagergade, der hvor den nuværende

Postgaard ligger. Gaarden købte han 1G70 af Teodor Lenthe for

7000 Specier; Skødet er endnu i Familiens Eje. Efter at have

købt nogle tilstødende Grunde, lod han en kyndig Bygmester om-
bygge Gaarden, saa den blev til en glimrende, herskabelig Bolig.

Hans Have var bekendt for sin Skønhed: den blev smykket med
de sjældneste Buske og Planter, som han kunde opdrive i Tyskland,

Frankrig og Holland. Mange Stormænd fulgte hans Eksempel og

byggede smukke Gaarde, saa det ene Palæ rejstes efter det andet

og bidrog til Hovedstadens Forskønnelse. -

Det var den Gang Skik og Brug, at enhver Embedsmand i en

højere Stilling maatte føre et stort Hus, og Griffenfeld opretholdt

sin Stilling, saa læmge han var Rigskansler, med Glans og Værdighed.

Efter hans Fald nedslogc vel hans Fjender ethvert Forsøg paa at

stille ham i det rette Lys; men der er dog bevaret mange Ud-

talelser fra retskafne Landsmænd og Udlændinger, som udtrykke

Forbitrelse over den Skæbne, der ramte ham.

(Jm hans gode Hjærtelag vidne de Breve, som han skrev til

') Die Minister, welche officiel nur als Sccretairo des Kunigs botrachtet

wurden, bczogen als Kolclie nur 20,000 Hvres, Aus NeLoniimtern, Goschonko

<\oH Konigs, iietheili;,Mm;,'(!n nu (joscliiiften der Stou<'ri);tchtor, ans Sportoln

und AomtervorkanfjMi maciiten diefi(! indess grofizo Snninion, nn<l manclio

von ihnon Iiintcrlu-Hcn (iin sdir groszes VcnniJj^cn. Mit <l«'n TiicliicM'n dos

we^^en seiner JteclitscJiaffoniieit anerkannten CuIImtI-; slclllcu /wid

Herzoge ihro Vorhiiltnisso wiedor da.

(Twestcn dio Zt-it Ludvi^^ XIV.)



Griffenfelds Fremtrædende. 189

sin Moder, og den Lyst, han havde til at hygge om hende. Den

-24. Avgust 1675, midt i Krigslarmen, har han paa sin Fødselsdag

først Tanken henvendt til sin Moder. Han skriver til hende og

takker hende ydmygt for al den Omhu, hun fra hans Fødsel har

baaret for ham, og beder hende tilgive ham den Sorg, han ofte

har voldet hende. I øvrigt forstod han at holde sine talrige Slægt-

ninger i ærbødig Afstand, og tillod dem ikke den mindste For-

trolighed. De maatte altid have for -Oje, naar de talte eller skrev

til ham, at det var til den næst efter Kongen mægtigste Mand, de

henvendte sig. Hans Venner fra Studenterdagene holdt han tre

Skridt fra Livet, hvilket flere af dem toge ham ilde op, skønt

hans Stilling jo krævede det. Selv lige over for sin Broder og sine

Svogre optraadte han med samme Myndighed og Fornemhed, som

overfor fremmede, og det var først, efter at Broderen fuldstændig

havde underkastet sig og lært Ærbødighed, at han hjalp ham til

Ære og Værdigheder.

Kongen havde selv vugget Griffenfeld ind i den Tro, at hans

store Adkomst til at styre Rigernes Politik, hans begavede Person-

lighed og hans urokkelige Trofasthed mod Kongehuset skærmede

ham mod enhver Anklage. Han havde tryllet Monarken, saa han

troede , hans Uundværlighed var slaaet fast , og at Kongen aldrig

vilde skilles ved ham. Men den bedøvende Virak, der betager selv

de stærkeste Hjærner, naar alle lovprise og besynge dem, omtaagede

ogsaa Griffenfelds, skønt den kunde døje en Del. Naar man Aar

ud og Aar ind bliver besungen som (»Verdens Fryd, Folkets Pry-

delse, Kongens Sjæl, Solens Lys«, eller tiltalt i Sætninger som den,

at («Gud har alle Ting for Visdoms Fødder lagt», og det selv af

Folkets ypperste Mænd, og man saa tilmed ynder den Slags Gift,

saa virker den berusende. Griffenfeld glemte derfor undertiden den

Afstand, der skilte ham fra den enevældige Hersker, og lyttede ikke

til de Varsler, som de kongelige Irettesættelser indeholdt. Den
menneskelige Natur er overalt den samme: Forfængelighed og Mis-

undelse findes hos alle og ikke mindst hos Herskeren, der er særlig

udsat for at blive befængt med disse Udvækster. Eneherskeren maa
være en naturlig Fjende af den fremragende Mand, som gør ham
Rangen stridig. Han ser helst, at de Raadgivere, han er i Hæn-
derne paa, ere saa myge som muligt. Da Griffenfeld ikke altid

tæmmede sit Overmod, aabnede Kongen ørene for de Bagvaskere,

der tilhviskede ham, at han skulde vogte sig for sin Rigskansler.

Det er den eneste Undskyldning, man kan finde for den Ulykke,

Kongen tilføjede sin-e Riger ved at styrte sit eget Værk; og den
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var ringe nok. I mange af lians Fjenders Ojne var hans Brode
nærmest den, at han ikke var «adelsbaaren.> , altsaa ikke fodt til

Magten, ikke til Konge- og Hofgunsten. For silde erkendte Kongen,
at Uritfenfeld var tro og hæderlig lige indtil den Dag, han bukkede

under for sine Fjenders Anslag: men til i Gerningen at vedgaa

dette savnede han Mod og Kraft. Da han ikke hos Griffenfelds

Efterfolgere fandt nogen som helst Stotte i de brydsomme Sager,

kunde han ikke afholde sig fra at sige: «Hvis Griffenfeld var her,

skulde det ikke være, som det nu er.« Han kunde gærne have

tilfojet: saa vare efter al Sandsynlighed alle de Provinser, Sverig

havde frataget Danmark og Norge i de sidste tredive Aar, nu

atter komne tilbage til deres rette Ejermænd; saa havde vistnok i

det mindste Sonderjylland vedblevet at staa under den danske

Konges Septer ; saa havde Kongen endnu nydt Anseelse, og haft et

udmærket styret Eige med rundelige Indtægter. Isteden for var han

nu kun lidet agtet, var altid i Forlegenhed og var ikke i Stand til

i rette Tid at lonne enten sit Værn eller sine Embedsmænd, ja

var ofte i Trang for en ringe Sum, saa han maatte skrive til

sine Ministre: "Nu gælder det om at finde en Handelsmand, der

vil laane mig 20,000 Rdlr...

Griffenfelds Bestræbelser for at bevæge Sverig til at indgaa

et nordisk Forbund fandt jo Modstandere i stort Tal paa begge

Sider ad Sundet. Men han tabte ikke sit Maal af Sigte. Hvad

der ikke i Ojeblikket kunde tilvejebringes ad fredelige Veje, vilde

han tilkæmpe sig gennem Krig, og, da Fredeii undertegnes, sluttes

jo virkelig det nordiske Forbund til fælles Sikkerhed. Men da var

Griffenfeld styrtet, og hans Efterfølgere, der vare større Hofmænd end

Statsmænd, kunde ikke fuldføre dette Værk. De nedreve snart selv

l)yLniingen til ubodelig Skade for Nordens Sikkerhed og Udvikling.

l)<'n unaturlige Kiv imdlom Nordens tre Broderfolk fik stadig ny

Na-ring, og de tre nordiske Kiger sonderslede endnu i halvandet

hundrede Aar hinanden, til Fordel for Kusserne og Tyskerne, som

graadige delte Jiyttet.

Andreas Peter Bernstorff, Kristian d. syvendes berømte Uden-

rigsminister, do- var cii stor Beiiiidici- aliiriHenfeld, ytrede engang,

at dennes Bestræbelser for at sammenknytte de nordiske Kiger i

Frod som i Krig var den ene rette og den fornuft igsi c Politik, de

tre liiger kiind(! folgc. Og det have mange sagt med ham.

Km senere dansk Statsminister og folkelig Forfatter, Ove Mal-

ling, har i korte Tr;ek skildret nogle af (JritVeiifelds iiforga'iigeligo

l'irtjenester af Kigernes l''oi'vallniiig. Il.m lV<'iiili;i'\<'(le de klarer
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Og tydelige Love for alle Statens Forvaltningsgrene, de ypperlige

Forskrifter for de højeste Kollegiers og Embeders Førelse, Ordning,

Indretning og Ansvar.

De hensigtsmæssige Forbedringer i Paalæg og Skatter. Op-

hævelse af Proviantskat, Ryttorskat, Tøndepenge og Saltskat.

Forbedringer i Lovgivningen: Forordningerne til Rettens hurtige

Pleje og til de fattiges Beskyttelse. Udarbejdelsen af den til vore

Dage gældende Kristian d. V's danske Lov, hvis Udkast blev sendt

til Stiftsbefalingsmændene , Landsdommerne og andre Retsbetjente

rundt om i Byerne samt til Biskopperne, for at underkastes en

omhyggelig Prøvelse, inden Loven endelig vedtoges.

De mangfoldige Indretninger til Handelens og Søfartens Ud-

videlse, af hvilke han nævner enkelte:

Oprettelsen af øst- og vestindiske, afrikanske Kompagnier samt

af islandske og flamske Fiskeriselskaber, der alle forsynedes med
store Kapitaler for strags at komme i god Drift.

De betydelige Opmuntringer fra Staten til Bygningen af en

Mængde store Skibe i alle Handelsstæder, Skibe, tjenlige til Handel

i Fred og til Væbning i Krig.

Havnenes Udvidelse og Indretning til Oplagssteder. De fordel-

agtige Handelstraktater med Storbrittanien , Spanien og den tyske

Kejser. Bestræbelserne for Opretholdelsen af en væbnet Nevtralitet

i Forening med Sverig. — Stapelrettighederne og Ophævelsen af

Havnepengene.

Indkaldelsen af dygtige Fabrikanter til Industriens Fremme.

Oprettelsen af Klædefabrikker, Linnedfabrikker, Tobaksfabrikker og

Jærnstøberier. Indkaldelsen af duelige Urtegaardsmænd og Plantere

til Havedyrkningens Fremme.

Foranstaltningerne til Opdyrkning af det øde Gods og til den

nye Matrikkel. Vejanlægene og Skovenes Fredning. De aarlige

Indberetninger fra Amterne om de foretagne Inddæmninger, Ryd-

ninger og andre Foranstaltninger til Jordens Opkomst, samt Paa-

læget om betimelig Indsendelse af Overslag paa Summerne til det

næste Aars Foretagender.

Videnskabernes og de videnskabelige Indretningers Beskyttelse.

Indkaldelse af dygtige Professorer til Københavns Universitet. Op-

muntring til Dyrkerne af Fædrelandets Historie og af Moders

-

maalet. Indførelse af offentlige Prøver paa Studenternes Kund-

skabsfylde. Understøttelserne til Fremme af Universitetets og

Skolernes økonomiske Forfatning. Afskaffelse af alskens Skolegogl

og Skoletiggeri.
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Forbedriiigonio i Værnet. Fæstningernes forsvarlige Istand-

sættelse. Bygningen af en kraftig Flaade og Oprettelsen af en

national Han-. Indskrænkning af den tyske Hverving. Nøjagtig

Eognskabsforelse og punktlig Udbetaling af Flaadens og Hærens
Lonninger. Der dannedes derved en Flaade, som gik fra Sejr til

Sejr. og en Hær, med hvilken det samme var Tilfældet, indtil man
gav den fremmede Stympere til Førere.

For de udenlandske Sagers Vedkommende har den dansk-

norske Stat aldrig oplevet en bedre Tid end under Griffenfeld.

Med den største Aarvaagenhed fulgtes alle de fremmede Staters

Forhold til det dansk -norske Rige. Ethvert Overgreb afvistes.

Med Fasthed og Bestemthed optraadtes der imod ethvert Indgreb i

Højhedsretten i Vesterhavet, Kattegat og Østersøen. Fordelagtige

Pagter sluttedes med Nederlandene, Spanien, Storbrittanien og

Tyskland; Grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst erhvervedes,

og den gottorpske Del af Sønderjylland, der ved Sverigs Hjælp

havde løsrevet sig, blev atter inddraget under den danske Krones

Lenshøjhed.

Det var derfor et usaligt øjeblik, da den enevældige Monark

lod sig overtale til at knuse det Geni, under hvis lykkelige Haand
enhver Hjælpekilde bragtes for Lyset, spirede og udfoldede sig;

som stadig vaagede over, at ethvert Talent blev hjulpet frem til

Fædrelandets Hæder og Gavn; og som med uafbrudt Held styrede

Staten i Fred som i Krig.

Digteren St. St. Blicher har Eet, naar han skriver:

Mangt et Aar skal svinde hen,

Skiftes ofte Danmarks Krone,

Før en Griffenfeld igen

Staar ved Danerkongens Trone.

Konger liar et Sekel flere,

(jirillenfcldei: ingen mere.

Griffenfelds Slægt.

Grilli'iilt'ids Forlii'drc vare under Trossliidighederne i det seks-

tende Hundrodaar iycdc herind fra Tyskland, og vi træffe mango

af Slægten lige iii<llil vore Dage som bciomie Lærd(^ oniceror,

Borgin<\stre, Præster og Skolenuend baadi' i Diimnark og Norge.
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Den første, der nævnes her i Landet, er Vilhelm Schumacher,

som omtrent 1540 har forladt Kosefeld i Westfalen, hvor Katolikkerne

undertrykkede Lutheranerne. Han nedsatte sig som Vinhandler

i Haderslev. Hans Søn Vilhelm var Raadmand i denne By.

Sønnesønnen Oluf flygtede fra Haderslev 1627, da de kejserlige

Tropper brændte Byen. Han opholdt sig i København fra 1628

til 1635, da han udnævntes til Borgmester i Haderslev. Hans

Søn Andreas besøgte sin berømte Slægtning Peder Griffenfeld paa

Munkholm Fæstning, hvilket han har optegnet i sin Dagbog. Fra

Vilhelm Schumacher nedstammer i lige Linie Kristian d. VIFs

Gehejmekabinetssekretær, Konferensraad Andreas Schumacher, der

havde været Sekretær ved den danske Sendefærd i Rusland og

døde som Amtmand over Segeberg Amt; hans Sønner vare Astro-

nomen Professor Henrik Kristian Schumacher, der udførte Grad-

maalingen i hele det danske Monarki, og Chefen for Raketkorpset,

Kaptejn i Generalstaben Andreas Anton Schumacher, der var gift

med Krigsminister Tschernings Søster.

Peder Griffenfelds Farfader hed Arp Schumacher; han var

Borger i Bergedorf og gift med Katarina Jaens. Deres Søn Joakim

var født i Bergedorf d. 26. September 1604. I sit 17de Aar kom
han i Handelslære i Leipzig og forblev der til sit 21de Aar, saa

rejste han efter et kort Ophold hos sine Forældre til København

og blev Bogholder for det kongelige Klædekompagni. Efter at

dette Kompagni var opløst 1628, begav han sig tilbage til Berge-

dorf og besluttede at forsøge sin Lykke i Frankrig; men der blev

ikke noget af denne Rejse. En uimodstaaelig Trang drev ham
atter nordpaa. Han mindedes de gode Dage, han havde tilbragt

i Danmark, og fuld af Længsel og Lyst drog han igen til Køben-

havn. Han blev Forretningsfører hos Vinhandler Peter Motzfeld,

gift med Maria Heimbach. Han vandt deres yngste Datters, Marias,

Kærlighed og anholdt d. 15. Juli 1632 hos Forældrene om hendes

Haand, som dog først tilstodes ham efter lang Betænkningstid.

Slette Mennesker gjorde sig Umag for at bringe denne Forlovelse

til at gaa overstyr, og han bemærker i denne Anledning i sin

Dagbog: at »Tidsler og Torne brænde slemt, men falske Tunger

endnu værre, derfor vil jeg hellere vade i Nælder, end blive for-

giftet af falske Tunger ».

Han skriver, at Gud førte hans Sag og gjorde Djævlens Anslag

og slette Menneskers Rænker tilskamme, saa han høstede Jakobs

Løn og ægtede sin Maria den 2. November 1634, efter at de d.

23. April havde holdt Trolovelsesgilde. — Samme Aar forlangte

"• 13



19-4 Griffenfelds Slægt.

Borgmester og Raad i Kobenhavii, at han skulde søge om Borger-

skab. Hertil, bemærker han, var han villig, da han jo ved Jesu

Naade havde erhvervet sig Borgerskab i det himmelske Jerusalem.

Den 24. Avgust 1G35 forløstes hans Hustru med en Son. Denne
førstefødte døbtes med Navnet Peter i Nikolaj Kirke d. 1. September

samme Aar. Hans Faddere vare: Bedstefaderen Peter Motzfeld,

Herman Woest og Werner Klauman, Mosteren Else Motzfeld, gift

med Herman Turesen, og Dr. Georg Fiurens Enke, Margrete

Tomasdatter Fincke.

Fire Aar gammel blev Peter Schumacher sendt i Skole d. 12.

September 1G39. Inden han tiltraadte sin første Skolegang, tog

Faderen ham ind i sit Værelse, lod ham knæle ved sin Side, og,

efter at Faderen havde holdt sin Bøn, maatte Drengen fremsige

sin Morgenbøn, sit Fadervor og de tre andre Bønner:

"O Gud, jeg er en lille Dreng«,

«Ved Jesu Kristi Blodi> og

<• Herrens Velsignelse »
,

hvorefter Faderen lagde sin Haand paJi Drengens Pande og bad

Gud velsigne ham. Begge sagde Amen hertil, og derpaa gik

Drengen i Skole.

Med Bøn begyndte den gamle Schumacher sit Dagværk. Sin

Morgenbøn, der varede halvanden til to Timer, begyndte han, me-

dens hele det øvrige Hus endnu sov; og han gik aldrig til Ro
uden først at henvende sine Tanker til Gud. »Var jeg end om
Aftenen, som Tilfældet er med saa mange Mennesker, og som i

disse Tider ej engang regnes for Synd, drukken, saa var jeg dog

sjælden saa tildækket, at jeg ikke med faa Ord kunde befale mig

Gud i Vold, inden jeg gik til Hvile ». Efter Peter fulgte endnu

otte Børn, af hvilke fire døde i deres spæde Barndom, næmlig

Joakim, født d. 23. September 1636, Maria, fodt d. 18. Juli 1638,

Joakim, født d. 1. September 1(')30, Else, født d. 16. April 1646.

De fire andre Børn, der tilligemed Peder overlevede Faderen,

vare: Albert, født d. 29. Januar l(j42, der først opdroges til Vin-

handelen. Ved Broderens Indflydelse kom han ind i Admiralitetet

og berømmes for at have værc^t en dygtig men ogsaa meget haard

Embedsmand. Han forfremnuMles efterhaanden til (Jversekretær,

Pra.'ses, Konfercnsraa«! og Skovtbynacht. 1. Maj 1674 blev han

optaget i Adelsstandi'U under Navnet «• Gyldensparre... Han blev i

sin Stilling efter Broderens FaM. lian var gift med Margrete

Eisenberg, en Søster til l'ovl Klingenbcrgs lliistni og on Datter

af Heriiian Eisenberg i KobtMiliavn. Moil licn'k havde Ii;ui lo
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Sønner og otte Døtre. En af Sønnerne, der var Officer, drog med

de danske Hjælpetropper til Italien og døde der 1702.

Af Grilfenfelds Søstre var den ældste, Maria, født 14. April

1G43, første Gang gift med Hofpræst paa Frederiksborg Hans

H usvig, anden Gang med Hiisvigs Eftermand i Embedet, Magister

Ole Torm. Den mellemste, Katrine, født 19. Avgiist 1644, var gift

med Borgmester og Stadsøverste Jørgen Fogh, hvem Griffenfeld

drog med sig i Faldet. Den yngste, Margrete, født 20. Avgust

1648, var først gift med Jakob Faber, Præst ved Frue Kirke i

København. Efter hans Død var hun en kort Tid forlovet med
Kanselliraad Seckman, der senere blev Borgmester Foghs Svigersøn.

Hun hævede Forbindelsen og giftede sig med Biskoppen over Sjæ-

lands Stift, Hans Bagger. Broderens Fald tog hun sig saa nær,

at hun græmmede sig tildøde.

Grilfenfelds Fader har været et ægte Barn af den Tid, i hvil-

ken man bad og drak med lige stor Ihærdighed. Han blev tidlig

affældig og døde 1649. Hans Hustru, den fortræffelige Maria

Motzfeld, der saa ypperlig opdrog sine Børn, blev 80 Aar gammel.

Hun døde d. 12. December 1694.

Griffenfelds Moder, Maria Motzfeld, havde flere Søskende. En
Søster, Eva, var gift med Herman Schrøder, Borgmester i Roskilde.

Han havde det Lov paa sig, at han var en udmærket Embeds-

mand, som var afholdt af hele Byen. Af hans Børn blev Gerhard

Schrøder Oversekretær i Kanselliet. Han beholdt vel denne Stilling

efter Griffenfelds Fald, men han led dog saa mange Krænkelser,

at han døde efter kort Tids Forløb, i Aaret 1677. — Hans Enke,

Ærkebiskop Hans Svanes Datter, Søster Svane, giftede sig senere

med Kanselliraad Kr. Albert Walter, der døde 1687; men 1691

blev hun gift med den ovennævnte Biskop over Sjælands Stift,

Hans Bagger, der, som oven anført, var bleven Enkemand efter

Griffenfelds yngste Søster.

En anden af Borgmesterens Sønner hed Henrik Schrøder ; han

var Præst i Skaane. En tredje, Herman, var Kaptejn i Fodfolket.

Af hans Døtre var Kristine gift med Sendemanden, Gehcjmeraad

Henning Meyercrone.

En anden af Griffenfelds Mostere, Magdalena, var gift med
den lærde Oldgransker, Lægen og Professoren Ole Worm. Deres

Børn, Tvillingerne Susanne og Dortea, vare gifte med de to Brødre,

Stiftsprovst Henrik og Borgmester Kosmus Borneman.

En tredie, Katrine, var gift med Provsten Mag. Søren May i

Holbæk, der Nyaarsdag 1674 fra Prædikestolen, efter at have bedet
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for det kongeliijo Hus, bad for det gTcvclige Griffenfoldske Hus og

brystede sig af, at Greven var hans Kones Sosterson. For denne

Taktløshed forlangte* Gritfenfeld ham straffet, og Biskoppen maatte

idonnne ham en Mulkt paa tyve Kigsdaler. En Datter af Provst

May, der hed Maren, blev gift med Biskoppen i Kristianssand,

Magister Ludvig Stoud.

En Slægtning til Gritfenfeld hed Albert Schumacher ; han var

Raadmand i Koskilde og gift med Borgmester Gert Schrøders Datter.

Deres Son Albert var Tolddirektor i Norge. Han dræbtes i Duel 1673

af Oberst Johan Brockenhuus, der selv døde kort efter. Flere af

Grittenfelds Skegtninger tjente i Hæren. To af dem, der tidligere

havde tjent i Elises Kegiment, som laa i Gliickstadt, ansattes 1674

af Gyldenlove i den norske Hær. Den ene, der havde Ord for at

være en slem Slagsbroder, ansattes som Kaptejn over det tonsbergske

Kompagni i det smaalenske Regiment, den anden blev Fændrik

i samme Regiment. To andre af Griffenfelds Fættere, Oluf og

Jørgen Schumacher, ansattes i Garden til Hest. Oluf døde paa

Møn. Jørgen udmærkede sig i Slaget ved Lund, hvor han i det

første Sammenstød med Fjenden tog en sort Fane fra en Løjtnant

af de finske Dragoner. Han lagde den selv for sin Konges Fod,

og denne lovede ham, som han da ogsaa ærlig havde fortjent, for

denne hans Daad et ledigt Kompagni; men Løftet blev glemt, og

en anden fik Kompagniet.

Griffenfelds Hustru, Katrine Nansen, havde to Søstre, af hvilke

den ene ægtede Etatsraad, Overceremonimester Frederik Gersdorff;

den anden var trolovet med Etatsraad Kristian Lenthe, der senere

blev Gehejmeraad, Overkrigssekretær og Overceremonimester. Han

forskød hende imidlertid, efter at Svogeren var falden i Unaade.

Med Griffenfelds Datter, Charlotte Amalie, havde Baron Frederik

Krag tolv Børn. Af disse blev kun et gift, nemhg Ida Helle

Margrete, der ægtede Baron Jens Juel -Vind til Juellinge. — Af

Griffenfelds vedføjede Stamtavle vil Læseren se, hvorledes flere af

vore blomstrende Adelsslægter nedstamme fra ham.
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Peder Griffenfeld, Greve af Griffenfeld,

Herre til Samsø, Brattingsborg, Visborg osv., Eidder af Elefanten og

Danebrogen, Gehejmeraad, Storkansler, Universitetspatron osv., f. i Kbhvn
24. Avg. 1635, Greve 26/^ 1673, dødsdomt 26/5 1676, sad siden som

Livsfange i Kbhvns Kastel og paa Munkholm, udløst af Fængslet i

September 1698, f i Trondhjem 12. Marts 1699, gravlagt i Vær Kirke

ved Horsens; — "^
i Kbhvn '^Iw 1670 Katriue Nauseii (en Datter af

islandsk Købmand Mikkel Nansen og Karen Easmusdatter Heldekande,

samt Sonnedatter af „Borgemester" Hans Nansen og Sofie Hansdatter),

f. i Kbhvn 1. Marts 1656, f ssteds 17. Maj 1672. — Havde Datteren:

Charlotte Amalie, Komtesse Griffenfeld, f. i Kbhvn l. Maj

1672, t paa Stensballegaard 21. Septb. 1703; — * */ii 1690 Frederik

Krag til stensballegaard, f. i Flensborg ^1-6 1655, Baron i^'n 1684,

Danebrogsridder, Gehejmeraad, Stiftamtmand i Viborg, Vicestatholder i

Norge fra 1713 til 1721, f paa Stensballegaard 24/9 1728. [Han var * 1.

V12 1683 Baronesse Hedvig El'eonora Juel (f. 1662, f ^Vs 1685); og
* 3. 6/5 1705 Edel Krag (f. 22/11 1686, f ^^'s 1751); havde i sit forste

Ægteskab to Born, i det tredie ingen.] — Charlotte Amalie Griffenfeld

havde med Baron Krag Bornene a. 1 = a. 12

:

a. 1. Hedvig Eleonora Krag, f. i Kbhvn ^^/s 1691, f paa Stensballegaard

5/7 1693.

a. 2 og a. 3. to Born (deres Navne kendes ikke), ft smaa.

a. 4. Erik Urag, f. paa Stensballegaard ^h 1693, Kaptejn i Fodfolket,

t i Neumiinster '^hi 1716.

a. 5. Børge Krag til Edelsholm paa Endelave, f. paa Stensballegaard ^^4

1695, t paa Edelsholm ^2/1^ 1752 som den 2den og sidste Baron

Krag; ugift, sindssvag.

a. 6. Vibeke Katrine Krag til Stensballegaard, f. ssteds 28/5 1696,

Konventualinde i Roskilde adelige Jomfrukloster, f paa Stensballe-

gaard Vi 1755; ugift.

a.7. Ide Helle Margrete Rrag til Stensballegaard, f. ssteds 2^/5 1697,

Konventualinde i Koskilde, f i Kbhvn 28/8 1738; — * 1. 27/6

1721 Jens Juel -Vind [en Son af Stiftamtmand Frederik Vind og

Baronesse Sofie Katrine Juel], Friherre til Juellinge, Kammerherre,

f. 1695, fik Navnet JweZ-FmtZVs 1708, t^^/i2l726; — ^ 2. „efter

kongelig Ordre" ^Vii 1727 Frans Nilsen lund, Jagtjunlær, Over-

toldbetjent i Bergen, f. paa Ronnebækshohn 1697, Justitsraad

1743, -- med hvem hun ingen Born havde. Havde med Baron

Juel -Vind Bornene b. 1 = b. S :
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b. 1. Frederikke Charlotte Baronesse Juel -Vind, f. 1723, Konventual-

iudc i Koskilde, t^/4l761; — '=1755 Oberst Palle Kristian

Trolle til Kærsgaard, f. paaNakkcbølle ^^/g 1719, f i Javngyde

-Vs 1768; havde Datteren d. 1:

d. 1. Vibeke Charlotte Trolle, f. ^3 1756, f paa Margaard -^/y

1821; — *.i Kbhvn ^2 1790 Generalmajor Gustav Scheller

til Margaard, f. 1^2 1754, y paa Margaard ^^/s 1810;
havde Datteren f. 1

:

f. 1. Sojie Charlotte Scheller, f. -^/s 1795, f -^lo 1795.

b. 2. Jens Rrag- Juel -Vind, Friherre til Juellinge, Herre til Stens-

ballegaard og Yærholm, Kurator for A'allø og Vemmetofte,

Hojesterets- Justitiarius, Danebrogsridder, Kammerherre, Ge-

hejmeraad, f. 1724, fik Navnet Krag tillagt '^^/s 1771, f
^^^'4

1770; — * ^/4 1752 Sofie Magdalene v. Gram [en Datter

af Gehejmeraad Karl Kristian v. Gram og Komtesse Birgitte

Kristine Frijs'] , f. ^Ii 1734, Grevinde af Frisenborg, hvilket

hun arvede [da hendes Moster Elisabet Sofie FriJs (* Gehejme-

raad Johan Henrik Desmercieres) døde] ^^/e 1799, f ^^/n 1810.

Havde Bornene e. 1 = e. 6

:

e. 1. Frederik Karl Krag- Juel -Vind, Friherre til Juellinge,

Greve til Frisenborg, Højesteretsassessor, Stiftamtmand,

Kammerherre, Danebrogs- Storkors, f. Vi 1753, f ^^/-^

1815; — * Vé 1777 Komtesse Frederikke Juliane Hol-

stein (fra Ledreborg), f. ^-'^'Im 1758, f ^^/i 1819. Havde

Bornene g. 1 = g. 9 :

g. 1. Jens Kristian Krag-Juel-Vind-Frijs, Greve til Frisen-

borg (afstod det til Sonnen 1849), Stænderdeputeret,

Kammerherre, Dannebrogs-Storkors, Gehejmeraad, f.

paa Juellinge 12/2 1779, f paa Boller ^'^/n 1860; —
* ^/e 1810 Koiptesse Henriette Frederikke Magdalene

r. Inn- und Ivnyphausen^ f. ^^/i 1791, f ^/ii 1866.

Havde Bornene j. 1 = j. 8

:

j. 1. Sofie Juliane Komtesse Krag -Juel -Vind -Frijs,

f. paa Søbygaard ved Frisenborg ^^/ 4 1811; —
* V9 1830 Kammerherre, Major Friedrich Ernst

v.KardorffXW Bohlendortt', f.
» 6 1791, f

^'5

1867. liavde Bornene 1. 1. =- t. 8:

t. 1. Ernst Karl Kristian v. Knrdorff til Bohlcn-

dorff', f. ssteds ^/s 1832; — ^ ^/i 1875
Helene v. Aauendorf, f. ^V5 1860. Have

Bornene 11.1 = 11. 3:

11.1, Emmy v. Kardorll', f. i)aa Bohlcndorf

-'/12 1875, t •'
1 l.S7i;.

11.2. M'ilhebn Ernst Jleiiirirh V. Knrdorir.

f. ssteds Vb 1877.

11.X E(/o)i Ernst Alfred \,Knn\ovf\\ 1. ssteds

'•*;•> 1879.

U 2. Al/red Heinrich Sofus ». knrdorir, f. SStcds

i'Vii 1833; ugift.
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t. 3. Gustav Ulrich Sofus August v. Kardorif,

f. ssteds 6/4 1836, f ^^/b 1849.

t. 4. Karl Friedrich Vollrath T. Kardorif, f.

ssteds 21/7 1838, f ^Va 1839.

t. 5. Juliane Louise Auguste Ilehidne Friederike

. r. Rardorff, f. ssteds ^^ n 1840; — * ^'e

1863 Karl v. Kohlen, preussisk Eitmester,

f. 28/ii 1828, t ^^/i2 1875. Havde Bor-

nene mm. 1 = mm. 7:

mm.l. Sofie Henriette Karoline T. kohleu, f.

i Berlin i^/s 1864.

mm. 2. Henriette Louise Klara Friederike v.

Rohleu, f. ssteds i^/io 1865.

mm.3. Karl Friedrich ^c?o//'?.K6hleii, f. ssteds

21/9 1867.

mm.i. Hedwig Anna Klara Wilhelmine v.

Kohleu, f. i Ludwigslust 20/. 1870,

t 23/6 1878.

mm. 5. Ulla Mathilda Franziska v. Kohlen,

f. paa Drecliow 2/3 1872.

mwu^. Irmgard Fifriede Auguste Johanne

V. Kohlen, f. ssteds ^^'2 1874.

mm.7. Gustav Friedrich Wilhelm Adolf T.

Kohlen, f. ssteds ^/e 1875.

t. 6. Henriette Kristiane Wilhelmine v. Kardorff,

f. paa Bohlendorf 24/10 1842; — * 1,5

1872 Baron Peter Franz le Fort, meckleu-

burgsk Eitmester, f. ^/iil841; ingen Born.

t. 7. Hedwig Emilie Adelhaid Adolfine Tidonie

V. Kardorff, f. ssteds ^/3 1846, f ^^^^ 1846.

t. 8. Klara Marie Friederike v. Kardorff, f. ssteds

30/12 1849 ; ~ * 9/5 1871 Wilhelm v.Liickeu,

mecklenburgsk Amtmand, f. i Zalirenstorf

^/5 1836. ^ Have Datteren nn. 1:

nn.l. Sofie Dorothée Rudolfine Leojmldine

V. Liicken, f. i Boizenbnrg 2/12 1874.

j. 2. Karl Frederik Edsard Kra^- Juel -Vind- Frijs,

f. paa Søbygaard ^^U 1813, j i Slesvig 29/7 1835.

j. 3. Karoline Henriette Krag -Juel -Vind -Frijs, f. paa

Søbygaard 1^/9 1816, f Paa Frisenborg ^/s 1832.

j. 4. Kristian Emil Krag -Juel -Vind -Frijs, Lensgreve

til Frisenborg 1849, arvede tillige Stensballe-

gaard ^^/s 1867, Hofjægermester, Kammerherre,

Ridder af Elefanten og Danebrogs - Storkors,

Landstingsmand, Eigsraad, en Tid Konsejls-

præsident og Udenrigsminister, f. paa Frisenborg

»/12 1817; — *'i Kblivn V5 1847 Tyre Valborg

V. Haffner, f. 2 4/. 1821, f paa Frisenborg ^'3

1881. Havde Bornene u.1 = h.4:
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II. 1. EniUle. Henriette Dagmar Komtesse Krag-
Juel-Viiid-Frijs, f. paa Søbygaard ^/y 1848;
— * i Hammel ^^9 1867 Grev Kristian

Frederik Daiiiieskiold - Sainsøc
, Hofjæger-

mester, Danebrogsridder, Præsident i Land-
husholdningssælskabet, f. i Kbhvn -^/i 1838.

Have Bornene oo. 1 = oo. 8

:

00. 1. Dødfødt Datter, Boller ^Vq 1868.

00,2. Elisabet Tyre Daiiiieskiold-Sanisøe,

f. paa Boller ^^li 1869, indskreven i

Vallø Kloster.

00.3. Ingeborg Agnes Dauueskiold-Samsee,

f. paa Frisenborg ^^1% 1871, ind-

skreven i Vallø.

00.4. Dagmar Lovise Danueskiold-Samsøe,

f. ssteds ~^l-å 1875, indskreven i Vallø.

00. 5. Magdalene Dauiieskiold - Samsøe , f.

ssteds '^^k 1876, indskreven i Vallø.

00.6. Karen Amy Dauiieskiold -Samsøe, f.

paa Brattingsborg ^/s 1877, ind-

skreven i Vallø.

00.7. Klara Henny Vaiineskiold - Samsøe,

f. ssteds 6/9 1878.

00.8. Mary Daiiiieskiold- Samsøe, f. ssteds

y/9 i880.

U.2. Mogens Kristian Grev Krag-Juel-Viud-Frijs,

Hofjægermester, Danebrogsridder, Lands-

tingsmand, f. paa Søbygaard ^k 1849.

U.S. Agnes Ragnhilde Amalie Krag -Juel -Yiiid-

Frijs, f. paa Frisenborg ^^/s 1852, f i Na-
poli ^4 1871.

u. 4. Klara Alvilde Benedikte Komtesse Krag-

Juel-Viiid-Frijs, f. paa Frisenborg ^Va 1855;
— * i Hammel ''/lo 1873 Hofjægermester

Baron Frederik Teodor Hans Anna Kristian

Volfgamj Blixen -Fiiiecke til Næsbvholm i

Skåne q<^ Dallund, f. ^0/7 1847.^ Have
Bornene pp. 1 = pp. 4 :

pp. 1. Karl Kinil Teodosius ltli\eii-Fiue('ke,

f. i)aa Frisenborg ^iu 1S74.

pp.2. Kilen Sofie Tyre Blixen- Fiiiecke, f.

paa Næsbyholin ^'n 1875.

pp.3. Agjies Marie Blixen -Fiuecke, f. ])iui

Frisenborg '^^in 1878, indskr. i Vallø.

pp. i. M<rrta Henriette Charlotte Bli\en-

Fineeke, f. i)aa Njnsbyliolm '^'/'ki ls79.

j. 5. Lovise Antonctte Komtesse krag-Juel-Vind-Frijs,

f. i>aa Frisenborg ^ Vo 1820 ;
— * '-^Vs 1839 Adolf

Karl Lvdrig Hans V. Gadow til Hugoldsdorf,
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Xeuliof og Drechow, Teschow og Kossow, f. ^'/lo

1808. Have Bornene v. 1 = v, 3:

V. 1, Dorothea Henriette Auguste Sofie Fritde-

rike T.Gadow, f.
i«/« 1848; — * ^^h 1870

preussisk „Hauptmann" Konrad v. Beer-

felde; ingen Born.

V. 2« Hans Kristian Heitirich August v, Cladow,

f. Vi 1850; — * 27/^ 1874 Friherrinde

Auguste Friederike v. Wi^itzingerode, f. ^^Z?

1851; ingen Born.

V. 3. August Karl Ludvig Hans v. C!ado\!', f. ^^/ii

1861; ugift.

j. 6. Klara Sofie Komtesse Krag- Juel -Yiiid-Vrijs, f.

paa Frisenborg ^^k 1822, f '^^Ivi 1852; —
* ^^/s 1841 Ha7is Rasmussen de Carlsen til

Gammelkøgegaard, f. ^^/lo 1810, Hofjægermester,

Kammerherre, Landstingsmand, en kort Tid

Indenrigsminister. Havde Bornene y. 1 = y. 3

:

y. 1. Emmy Henriette Marie Elisabet Berta
^ iJ<t7Ze6or^ de Carlsen, f. Ve 1842, Stiftsdame

i Vallø.

y. 2. Anna Karoline Lovise Sofie de Carlsen, f. ^^/a

1843, t ^V? 1844.

y. 3. Jens Kristen de Carlsen, f. ^^/u 1846, f
^o/i2 1865.

j, 7. Emmy Erhardine Fransiska Tidonie Komtesse
Krag-Juel -Vind-Frijs, f. paa Frisenborg ^/s 1825,

t paa Kristiansliavn ^/lo 1863; —:
*

i Ut ^V?
1857 Landskabsmaler Torald Læssøe, f. i Fre-

derikshavn 25/6 1816, t i Kbhvn 25/3 137 8.

Havde Bornene å. 1 = å. 3

:

å. 1. Helga Henriette Marie Læssøe, f. i Horsens
27/0 1859, t ssteds ^'^lii 1860.

å. 2. Aksel Kristian Frederik Læssøe, f. paa Boller

V7 1861, Student 1880.

å. 3. Emmy Frijs Læssøe, f. paa Kristianshavn

^/lo 1863.

j. 8. Tido Krag -Juel -Vind -Frijs, f. paa Frisenborg
22/9 1828, t ssteds 27/1, i828.

g. 2. Karl Ludvig Krag -Juel -Vind -FrIjs, Lensbaron til

Juellinge, Major, Kammerherre, Danebrogsridder, f.

26/7 1780; fik Grevenavn og -rang 22/11 1816, f 1838;
— * 20/jj 1818 Charlotte Frederikke v. Roepstorf)

f. 23/12 1795, t 29/4 1861. Ingen Born.

g. 3. Sofie Karoline Krag-Juel-Vind-Frijs, f. 1781, f "^9

1808; — * 26/g 1801 Generalmajor Ernst Ludvig

V. Berger, Kammerherre, Kavalleriinspektør, Danebrogs-

Stprkors, f. 1777, f i Biickeburg ^^/i 1851. Havde
Bornene k. 1 = k. 3:
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k. 1. Juliane Henriette v. Berger, f. ^Vs 1802, f
1858, Konventualiude i Vemmetofte; ugift.

k. 2. Frederik Erik Valentin v, Berger, f.
^
'/? 1805,

indtil 1864 Herredsfoged i Munkbrarup Herred,

Kammerherre, Danebrogsridder, f 2^/5 1877 som
sidste Mand af Slægten; ugift.

k. 3. Konrad T. Berger, f. 1806, druknet ved Bad-

ning 1835; ugift.

g. 4. Henriette Charlotte Rrag-Juel-Viiid-Frijs, f. paa Juellinge

«/3 1784, t i Kbhvn ^'^i^ 1841; — * 22/^^ i802 Grev

Konrad Kristoffer Bolck, Amtmand i Cismar, f. ^^/i

1775, t^^/il810. Havde Boruene 1.1 = 1.3:

1. 1. Frederik Grev Holck, f. i Cismar Va 1805, Kap-
tejn, t i Kbhvn 1874; ugift.

1. 2. Harald Ludvig Grev Holck, f. i Cismar ^/o 1807,

Udskrivningschef, Danebrogsridder, Kammerherre,

t i Frederiksberg 10/12 1877; — * ^/u 1842

Sofie Ulrikke LercJie, f. paa Lerkenborg v.

Kalundborg ^/i 1807, y i Frederiksberg 2^/4

1878. Havde Bornene æ.l = æ. 4:

æ. 1. Lovise Hedvig Flemmine Holck, f. i Kbhvn
2/5 1844, t ssteds ^Vs 1852.

æ.2. Flemnnne Karoline Charlotte Komtesse

Holck, f. i Kbhvn '-^^/i 1846; indskr. i Vallø.

æ. 3. Harald Sofus Grev Holck til Skeinge Sæteri

ved Kristianstad, f. i Kbhvn 1^12 1848; —
* i Svendborg -^H 1874 Baronesse Harriet

Charlotte Schaffalitzky de Muckadell, f. i

Kbhvn ^ '4 1853. Have BOrnene rr. 1= rr. 3

:

rr. 1. Sofie Holck, f. paa Skeiuge ^^/s 1875,

indskreven i Preetz Kloster.

rr. 2. Alhinia Vilhehnine\\Q\t\i, f. i Kbhvn ^/a

1877, indskreven i Vallø, t=^Vi2l881.

rr. 3. Rudolf Harald Holck, f. paa Karls-

berg V.Hillerød ^^'u. 1879, f ^^/i2 1881.

æ. 4. Henriette Sofie Holck, f. i Kbhvn 2/9 1850,

t ssteds ^/o 1877; — * i Aarhus ^^/o 1871
Baron Louis Flemminq Lerche, f. i)aa Lerken-

borg 2«/; 1847, t i Kairo ^^1-6 1872; ingen

BOru.

I. 3. Konrad Julius Sofus Grev Holck, f. i)aa Traven-

thai 2/3 1810, Student 1830, Jagtjunker; lever

]»aa liodsuins v. Sakskol)ing; ugift.

g. 5. J.nrise Adelaide Krag-Jiiel-Vliui-rrijs! f. 1786, t 1820,

Konvent ualiiide i \'enmietofte; ugift.

g. 6. Erhard Krag-.liiel-Viiul-Krljs til Vedclslmid, f. paa

Juellinge. ^''U; i7<S8, lik Grevcnavn og -raug 22/^^

1816, t i>aa Vodeislund ^^'^7 1826, KaninuMJunkor,

Kaptojn: — *
i Il.iimiicl '-•^/u 1820 Karoline Tugend-
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reich Adelliejd lieiche, f. '^^/i 1788, f paa Yedelslimd
^/4 1827. Havde Bornene m. 1 =-- m. 5:

in.l. Frederik Julius Grev krag-Juel-Viiid-Frijs, f. paa

Yedelsluiid '-^^/s 1821, arvede Baroniet Juellinge

1838, Kammerherre, Danebrogsridder, en Tid

lligsraad og' Landstingsmand; — '""

i Skorringe

V. Kristianssæde '-^^/e 1847 Komtesse Benedikte

Kristiane Polly Gustave Reventlow , f. paa Peder-

strup -^/3 1829. Have Bornene e. 1 = ».8:

øt 1. Krhard Karl Kristian Julius Rrag-Jliel-

Viiid-Frijs, f. V? 1848, f i Kblivn ''^1'6 1867.

øA. Polhj Krag -Juel -Vind- Frijs, f. ^s/k, 1849;— * paa Juellinge ^'<) 1868 Grev Sigisinund

Ludvig Ahlefeldt-Laurvigeu til Ulstrup, Lojt-

nant. Hofjægermester, f. ^Aj 1846. Have
Bornene ss. 1 = ss. 3 :

SS. 1. Frederik Julius Ahlefeldt-Laurvigeu,

f. paa Ulstrup ^/t 1869.

SS. 3. Sofie Ahlefeldt-Laurvigeii, f. og f 1870.

0. 3. Charlotte /S'o/Fe ^c^e/Ae;'^ Komtesse Krag-Juel-

Vind-Frijs, f. ^i/i 1853; — "^ ^Vi 1872
Baron I^aid Ludvig Albrekt Wedell -Wedels-

borg, f. ^/lo 1844, Kammerjunker, Premier-

lojtnant, f paa Hellingegaard ^Vi2 1873.
• Have Datteren tt. 1 :

tt. 1. Julie Benedikte Kristiane Wedell-

Wedelsborg, f.^^/io 1872, indskr.i Vallø.

0, 4, Jens Kristian Grev Krag- Juel -Yiud-Frijs,

f. 2/9 1854; — * i Kblivn lo/i, 1880
Komtesse Agnes Sofie T^ovise Ahlefeldt-

Laurvigen, f. ^'^/g 1858.

O. 5. J{arl Avgust Edvard Krag-Juel-Ylud-Frijs,

f. ^'o 1856, t ^^/i2 1857.

0,^, Julius Benediktus Krag- Juel -Vind- Frijs, f.

23/n 1858.

0.7. £?m7£;^-?2«rKrag-Juel-Vind-Frijs, f.i«/5l863.

0. 8. Erhard Karl Otto Krag - Juel -Vind - Frijs.

f. 21/9 1867, t ^V5 1869.

m.2. Berta Antonette Henriette Krag -Juel -Vind -Frijs,

f. paa Vedelslund ^^Vs 1822, f i Kiel * 6 1827.

m. 3. Karoline Amalie Krag- Juel -Vind -Frijs , f. paa

Vedelslund 22/1 1824, f paa Frisenborg 22/2 1844.

ni. 4. Asta 2\igendreich Adelhejd Komtesse Krag-Juel-

Vind-Frijs, Tvilling, f. paa Vedelslund 12 3 1826:
— * 1. paa Frisenborg ^'^, 2 1848 Holger Kristian

Reedtz til Palsgaard, f. i Odense 1V2 1800,
Kammerherre, Danebrogs-Storkors, Geliojmeraad,

Stænderdeputeret, Landstingsmand, Kigsraad, en

Tid Udenrigsminister, f paa Palsgaard ^2 1857;
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— * 2. i Kblivii 16/4 1858 Nikolaj Frederik

Sererin Grundtvig, f. i Udb}^ v. Vordingborg ^/b

1783, t paa Tuborg v. Kbhvn V9 1872, Præst
V. Vartov, Danebrogsridder, Folketingsmand, tit.

Biskop. Har Bornene o. 1 = 6. 5

:

0.1. Sojie Vilhelmine Henriette Olga Reedtz, f.

paa Palsgaard ^/s 1850; — * i Kbhvn
'-^^8 1868 Lægen Jakob Antonius Sparre-

Tohn, f. i Randrup v. Ribe ^^lii 1838,
Danebrogsridder. Have Bornene uu.l= uii. 7

:

UU.1. Kristian Holger Reedtz Sparrevohii,

f. paa Sofielyst v. Vejle 2^/3 1870.

uu. 2. Frederik Grundtvig Reedtz Sparre-'

vohii, f. ssteds 29/5 1871.

UII. S. Asta Johanne Reedtz Sparre?ohn, f.

paa Strandvejen v. Kbhvn '^!i 1872.

uu. 4. Frode Reedtz Sparrevohii, f. paa Sofie-

lyst ^ Vi 1874.

uu. 5. T'ffe Reedtz Sparrevohii, f. i Tisted

20/7 1875.

uu.6. Asger Reedtz Sparrevohu, f. i Mid-

delfart 6/11 1877.

UH. 7. Valdemar Benedikt Reedtz Sparre-

vohii, f. ssteds 1V7 1879.

o. 2. Nils Juel Reedtz, forst til Palsgaard, nu til

Hofgården v. Vadstena, f. paa Palsgaard

^0/6 1853; — '^
i Kbhvn 21/9 1874 Ane

Kristine Quist, f. paa Søgaard ved Roskilde

23/11 1851. Have Bornene vv. 1 = vv. 3:

vv. 1. Sofe Reedtz, f. paa Palsgaard ^/e

1876, indskreven i Vallø.

fV. 2. Gerda Reedtz , f. paa Sofienberg v.

Ringsted23/7 1877, indskreven iVallø.

vv. 3. Ebba Reedtz, f. paa Vennerslund p.

Strandvejen 1^/2 1880.
<".?. Amalie Benedikte Lovise Reedtz, f. paa

Palsgaard ^^/s 1855, f i Frederiksborg

25/10 1875.

0.4. Holger Kristian Otto Peter Reedtz til

Fodbygaard, f. paa Palsgaard -^^/i 1857; —
*

i Taarbæk ^2/11 1879 Marie Vilhelmine

Mlnther, f. ^^/i'2 1859.

6. r?. Asta Marie Elisabet /r//'*-

-

Cnuidtvig, f. i

Fred<'riksberg 1^/2 1860; — '
i Kblivn

^/ft 1881 Lægen Kristian Louis Johan

Poulsen, f. i Kbhvn ^'^i- 1854.

IP.r». lirhard. Kristian Karl Kra^- Jliel-Viud -FHjs,

T\illiiig, f. paa Vcdelsluiid ^'f;) 1826, -j- paa

Frisenborg 'f^t 1H44.
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g. 7. Karoline Ai^gusta Krag-Jiiel-Viiid-Frijs, f. paa Juellinge

24/4 1790, t ^^/3 1855; — ''
'1-6 1812 (separ. 1817)

Vaayoi Søderberg, f. paa Kristianshavn ^/a 1782,
Major, Danebrogsridder, f i Aalborg 1^/21844 [*2. 1824
Enkefru Elisabet Katrine Vibeke Frisch, f. Bekker, f. i

Svendborgers 1786, f i Aalborg ^Vs 1757]. Havde
Bornene 11. 1 = 11. 3

:

n. 1. Juliane Frederikke Henriette Soderberg, f. paa

Frisenborg Vs 1813, f ssteds «/3 1813.

n»2» Frederik Kristian Sederberg, f. i Randers ^12

1814, Sergent 1834, afgik som Lojtnant 1839,
Gaardfæster i Stovrup 1845, lever nu i Skander-

borg; — * 29/3 ;Lg45 jigj^etQ Marie Holst, f.

i Bræstrup V? 1821; have Bornene aa.l = aa.5:

aa.l. en Son, f. og f i Stovrup ^/i 1846; udøbt.

aa. 2, Kristian Teodor Emil Soderberg, f. ssteds

V3 1847, t ssteds ^s/i 1852.

aa. 3. Z/copoZf? Løvenskjold Soderberg, f. ssteds

2^/7 1848, Sekundlojtnant, gik som Topo-

graf og Tegner til Nordamerika; ugift.

fiå»4, Vaageii Charles Elisius Soderberg, f. i

Stovrup 21/4 1850, Landmand i Washington
Territory; ugift.

aa. 5. Henriette Ki^istiajie Emilie Soderberg, f. i

Stovrup 9/4 1852; ugift.

11.3. Karl ^»ViartZ Soderberg, f. i Randers ^^'5 1815,

t ssteds ^Vio 1870; Maler; ugift,

g. 8. Sigfred Anton Viktor Krag -Juel -Vind - Frijs, f. paa

Juellinge 1792, f ssteds 1798.

g. 9. Antonette Nansy Krag- Juel -Yiiid-Frijs, f. ^/4 1797;
Pensjonist fra Vallø; — * ^^'7 1818 Grev Karl
Frederik Kristof Ahlefeldt -Laurvigen, f. ^^/i2 1792,

Major, Kammerherre, Overceremonimester, Danebrogs-

Stofikors, Gehejmeraad, f P^'"^ Fredensborg ^/2 1871.

Havde Bornene o. 1 = o, 7

:

0.1. Rikard Grev Ahlefeldt -Laurvigeii, f. 20/4 1819,
Ritmester, f ^^/^ 1863; — * ~^!2 1853 Marie

Sofie Frederikke Munch, t '^^li 1823 [* 2. Ha-
rald Julius Jorgensen, f. ^Ve 1828, Ritmester,

Danebrogsridder, f i Frederiksberg 1^/7 1879].

Havde Bornene bb. 1 =- bb. 2:

hhA.Eniil Grev Ahlefeldt-Laurvigen, f. 26/1 1854,

kejserlig russisk Telegrafist i Sibirien :
—

* i Irkutsk */io 1879 Varvara Polinovna

Clementinoima, f. -^Iii 1858; have Datte-

ren yy. 1

:

yy. 1. Marie Ahlefeldt -Laurrigen, f. i St.

Petersburg ^s/y 1880.

bb. 3. Antonette Agnes Matilde Komtesse Ahlefeldt-
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Laurvigeii, f. ,^/i 1855, indskreven i St. Jo-

lumiies Kloster i Slesvig.

o. ?. Alfons Karl Ludvig Emil Grev Ahlefeldt-LaiirTigeii,

f.'i^V4 1821, t 21/7 1852; ugift.

o. B. Frederik Adolf Kristian Erhard Grev Ahiefeldt-

Laurvigeii, f. -Vio 1823, Postmester i Kingsted;

— '^
^^/s 1856 Rosalie Angelika Emilie Weiss,

f. 16/11 1828; ingen Born.

0,4. Aqnes Henriette Charlotte Komtesse Ahlefeldt-

Laurvigeii, iM.i 1825; — '^ 1^/5 1851 Baron

Napoleon Bcaiilicii, den Gang belgisk Minister-

resident i Kblivn, siden belgisk Minister i Lon-

don, t ssteds ^^'lo 1871; ingen Bom.
0.5. Matilde Charlotte Josefine Komtesse Ahlefeldt-

Laiirvigcu, f. ^V5 1828, Hofdame hos Arve-

prinsesse Karoline, t i Kblivn -'^/i 1863; ugift.

o. 6. Vilhelm Frederik Grev Ahlefeldt-LaurTJgeii, f.
'^^ Vs

1830, Kammerherre, Danebrogskommandør, Kava-

ler hos afdøde Enkedronning Karoline Amalie;

— '^
~^i<d 1857 Baronesse Berta Sofie Lovise

Ziltphen-Adeler, f. -^'lo 1836. Have Bornene

dd. 1 = dd.4:

MA, Agnes Sofie J^ovise Komtesse Ahlefeldt-

Laurvigeii, f. "-^k 1858; — * i Kbhvn 10/12

1880 Grev Jens Kristian Krag -Juel -Viiid-

Frijs (se denne!).

M»'l, Antonette Frederikke Hedvig Komtesse

Ahlefeldt-Launigeii, f. 2^/2 1861, Stiftsdame

i Vallø.

U,'Å, Matilde Ahlefeldt -Launigeii, f. ^Va 1863,

indskreven i Vallø.

M. i, Frederik Ahlefeldt-Lauivigeii, f.
-^' « 1869.

0.7. Frederik Grev Ahlefeldt-Laiirvigeii til Møllerup,

f. 1^7 1834, forh. osteri^-sk Løjtnant, Hofjæger-

mester; — '''

i Kbhvn i^/n 1860 Julie Oline

Lovise Charlotte de Neergaard, f. 21/5 1840.

Have Bornene ee. 1 — ee. 4 :

ee.l. Karl Ahlefeldt- liaiinigeii, f. ^"^k 1861.

ee.2. Tip-e Ahlefeldt -liaiir^ljseii. 1.
'

i. 1862.

ee..'^. Frederik Vilhelm Ahlefeldt -Laiinigeii, f.

11/9 18()4.

ee.4.en Datter, f. og f 1^^^-

e.2. Jens Karl Kra8:-.liiel-Vliid, I". 1753, f HUc
V,',\. Sofie. Magdatrnr krag- Jiiel-Viiid , f. 1.751, t 1832; —

* '/« 177() (;rev Frederik Sigfred Uaiilzaii til det laiit-

zauske Forlods, Froddriksiiind, Bralifsliohu, Sk(>vgaard(! og

Ijellebro; f. **/(( 1744, Daiiobrogs- Storkors, Kaiumerh(M-ro,

(Jencral, t '"^'Vh 1822. Havdo BOnieno h. 1 ---- h. 7:

h. 1. Krislian J<'ns\\\\\\\7.M\ lil dot raiitzausko Forlods osv.,

I

I
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Greve, f. Va 1777, t '^^4 1828, Kammerjunker,
Major; — '^

^/i 1807 Antonette Beate Avgusta v.

Berrecjaard, f. '^^/o 1780, f ''^''^/n 1843. Havde Bor-
nene p. 1 = p. 4

:

p. 1. Sofie Frederikke Kaiitzau, f. paa Kosenvold ^*^/i

1808, t paa Ørumgaard ^^/i 1837 ; — *
i Stovby

1835 Overkrigskommissær Jakoh Ludvig Maar
til Ørumgaard v. Vejle, f. paa Marienro v. Bogense
2/5 1806, t paa Ny-Ørumgaard ^^/e 1853. Havde
Sonnen fF. 1

:

if.1. Anton Ludvig Avgust Mniiv til Hjarupgaard,
Lojtnant, f. paa Ørumgaard ^^/i 1837 ; —
* i Kolding ^^/s 1870 Bettg Kamilla Evgenie
Wissing, f. paa Vonsildgaard ^^/e 1847;
have Bornene åå. 1 = åå. 3:

åå. 1. Sofie Karoline Viggersa lHaar, f. paa
Hjarupgaard ^hi 1871.

åå.2. Betty iHaar, f. ssteds 22/« I872.

p.2. Frederik Sigfred (jyq\ liwAimvi til det rantzauske

Forlods og Eosenvold, f. 29/12 1809, Kaptejn, f
1^/12 1846; — ''^' Margrete Noi-ville^t'^^kl'iOl,

t ^^/lo 1847. Havde Bornene gg. 1 = gg. 2:

%%A,Avgust Frederik Grev Raiitzaii til det

rantzauske Forlods, Eosenvold og Skov-
gaarde, f. 28/i 1840, Hofjægermester; —
* 21/4 1869 Johanne Henriette Valentine

Poulsen, f. i Kblivn ^0/3 1844. Have
Bornene ææ. 1. = ææ. 4 :

ææ. 1. Kaj Raiitzaii, f. 22/3 1870.
ææ.2. Gerda Rautzau, f. 29/9 1871.

ææ.3. iJe/y^^ Raiitzau, f. ^V? 1873.
ææ.4. en Datter, f. (V3 1875?), f spæd.

^^,2, Sig/ride Raiitzau, f. 26/4 1344 ; — * 21/5

1865 Baron Otto Feder Aksel Basse
Reedtz-Thott, f. 24/7 1841. Have Bornene
00.1 = 00.6:

00. 1. Jidie Karoline Margrete Avgusta
Ingeborg Reedtz-Thott, f. paa Viskum
2^/8 1866, Konventualinde i Vemme-
tofte Kloster.

00. 2. Fanny Karoline Magdalene Astrid

Reedtz-Thott, f. paa Viskum ^Vio

1867, t paa Gavnø ^i/g 1880.

00,3. Tage Avgust Sigfred Otto Holger

Reedtz-Thott, f. paa Xebbegaard v.

Randsfjordi^/9 1871, t ssteds Vi 1872.

00.4. Gudrun Reedtz-Thott, f. paa Marien-

dal ved Aarhus ^"/u 1873, indskreven

i Vemmetofte.
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oe. 5. Tage Reedtz-Thott. f. paa Marieudal

2^4 1877, t ssteds ^k 1877.

00. fi. Aksel Reedtz - Thott , 1 paa Fairhill

V. Helsingør '^Vs 1881.

p.3. i7em'il'GrevRantzaii, f. 10/9 1815, fVs 1843; —
* 1835 Jal'obhie Frederikke Miiller, f. 20/9 1817,

t ^Vio 1873; ingen Bom [hun * 2.1^6 1849
Major Truels Georg v. Munthe af Morgenstjerne,

Postmester i Faaborg, f. ^/o 1813, t ^V2 1873].

p. 4. Karl Frederik Grev Rantzau til Frederikslund,

Brahesliolm osv. , f. ^-/s 1818, Kammerlierre,

Danebrogsridder: — * ^'^U 1842 Karoline

Worsaae, f.^^/s 1819. HaveBornene hb.l= hh.4:

}a\!iA» Antonette Beate Avgusta Komtesse Rantzau,

f. 25/2 1843; — '= 1^/5 1865 Grev Prehen

Charles Bille- Brahe -Selby (se denne!).

hh. 2. Henriette Sofie Margrete Elisabet Komtesse

Rantzau, f. Ve 1844; — * ^U 1864 Hof-

jægermester, Kammerherre Karl Adolf
Rothe de Treschow til Brahesborg, f. ^^ii

1839. Have Bornene 66.1 = 66.3:

66. 1. Benny Sofie Karoline Andrea Tre-

schow, f. 1865, indskreven i Vallø.

66.2. Karoline Treschow, f. 1867, ind-

skreven i Vallø.

66.3. Vilhelm Treschow, f. 1870.

hh. 3. /v'^rZ Frederik Grev Rantzau, f. 10/5 1846,

Hofjægermester; — "^ 1S1\ Julie Georgine

Charlotte Sofie Adolfine Sehestedt-Juul (se

denne !). Have Sonnen aaa. 1

:

aaa.l.J«?i5 Kristian Rantzau, f. ^V? 1872.

\k\kA, Daniel Rantzau, f. Vi 1850, f Vii 1871.

b. 2. Karl Frederik Grev Rantzau til Frederikslund, Brahes-

holm og Søholm, f. ^/a 1778, Kammerherre, Oberst,

Danebrogsridder, f 1851; ugift.

h.3. Eleonora Sofie Komtesse Rantzau, f. 25>/8 1779, f Vs
1800; — * 1797 Lensgreve Prehen Bille- Brahe til

Brahesminde, Egeskov og Svanholm, f. i Odense ^^/o

1773, f j)aa Hvedholm 21/9 1857, Kammerherre,

Gclicjmeraad, Stænderdei)uterot, Danebrogs-Storkors.

Havde Burncno r. 1 = r. 2.

:

r. 1. Henrik Bille-Brnhe, Lensgreve til Brahesminde,

f. 21/1 1798, Kammerherre, dansk Sendemand

i Wien, Gehejmeraad, Danebrogs- Storkors, f i

Kbhvn Va 1875; — * 1. ^^/lo 1838 Baronesse

Jeromia Katrine Selby , f. '^Vi 1812, f ^-/b

1848; — * 2. 1^1/1851 Baronesse Lovise

V. Jforhschild. Havde SOiiucn li. 1.

ii. 1. I'rrhrn Charles Bille- Brahe-Sclbv . Lens-
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greve til Brahesminde, Ejer af det selbyske

Forlods, f.
^'^

11 1842, Hofjægermester,

Kammerherre, Patron for Odense adelige

Jomfrukloster; — * ^^/s 1865 Komtesse

Antonette Beate Avgusta Rantzau (se denne !).

Have Hornene bbb. 1 -^ bbb. 8

:

bbb.1. Jeromia Karoline Itille-Krahe-Selby,

f. ^^/5 1866, indskreven i Vallø.

bbb.2. Karoline Lovise Bille - Brahe - Selby,

f. 26/. 1867, indskreven i Vallø.

hhhX Henrik Bille-Brahe-Selby, f. 24/3 1870.

\Mhi, Preben Charles Bille-Brahe-Selby , f.

«/9 1872.

bbb.5. Karl Frederik Daniel Bille-Brahe-

Selby, f. "U 1874.

Wi,^, Antonette Bille- Brahe -Selby, f. 2^/5

1876, indskreven i Vallø.

hhM, Daniel Bille-Brahe-Selby, f. 1879.

hhh,^, Eleonora Bille-Brahe-Selby, f. 1880.

r. 2. Frederik Sigfred Baron Bille-Brahe til Egeskov,

f. 2^/2 1799, Ritmester, Kammerherre, Gehejme-

raad, Danebrogsridder
, f i Kbhvn ^^/u 1871;

* Marie Sofie Frederikke v. Billow, f. ^/s 1805,
1 2^10 1869. Havde Sonnen jj. 1

:

jj. 1. Preben Frans Baron Bille -Brahe til Ege-

skov, f. Vil 1824, Hofjægermester, Kammer-
herre, Danebrogskommandør, f i Heidelberg

^^/4 1882; — * Kamilla V. Hannens, f. ^/s

1828. Havde Hornene ddd.l = ddd. 2:

MåA, Fi-ederik Henrik Bille-Brahe, f. ^V?

1851, t ^'/3 1872.

ååå»%»Jessie Kamilla Bille- Brahe, f. ^%
1853; — * Hofjægermester Grev

Julius Ludvig Ahlefeldt-LaurTigeii, f.

i^V'i 1849; have Bornene hhh. 1 =
hhh.3;

hhh.l. Kamilla Jessie Agnete Ahlefeldt-

Laurfigeii,f.^9 1875, indskreven

i Vallø.

hhh.2. Jessie Ahlefeldt-Laiirrigen. f. ^9

1878, T ^^'10 1878.

hhh.3. Frederik Preben Ahlefeldt-Laiir-

yigeii, f. »0/9 1880.

h. 4. Ludvig Grev Rantzau, f. 1780, f 1811, Kammer-
junker, Lojtnant; ugift.

h. 5. Kristian Adolf Q(YQ\ ^miiwx til Brahesborg, f. 1781,

f 1847, Kammerherre, Major, Danebrogsridder; ugift.

h. 6. Sofie Hedvig Komtesse Rantzau, f. ^hi 1783, f
^^7 1818

;

— * ^^/u 1802 Kammerherre Ove Kristian Sehestedt-

II. 14
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Juul til Kavnholt og Nislevgaard, f. ''^/i 1782, f "Vs
1815. Havde Borncne s. 1 ^---- s. 2:

s. 1. Kristian Sehestedt-Juul til Ravnholt, Nislevgaard

og Hellerup, f. paa Ravnholt '^'^z 3 1806, Kammer-
herre, Stænderdeputeret, Danebrogsridder, Medlem
af d. grundlovg. Rigsforsamling, Rigsraad, Major,

t paa Ravnholt 2/c, 1861; — * 1.1829 Amalie
Konradine Annette Sofie v. d. Maase, i. -^/s

1809, t ^V'ii 1830; — * 2.'^^'7 1835 Baronesse

Anna Beate Frederikke Ulrikke Reedtz- lliott,

f. ^1/5 1816, t 29/1 1842; — * 3. 27/4 1844
Agnes Frederikke Vilhelmine Charlotte Rigs-

grevinde V. Piaten- Hallermund, f. '^^Iii 1821,

t ^^h 1846; — '' 4. 22/12 1847 Klara Adoliine

Adelhejd Rigsgrevinde v. Piaten- Hallermund,

f. 24/11 1821. Havde Hornene kk. 1 = kk. 5:

kk.l. Ove Sehestedt-Jiiul til Ravnholt, Nislev-

gaard, Hellerup og Yillestrup, f. ^/n 1830,

en Tid østerrigsk Officer, Kammerherre,

Landstingsmand, Danebrogskommandør; —
* i Vigerslev 2 ^'8 1860 Baronesse Emilie Ma-
rie Frederikke Holsten-Carisius, f. ^/ 10 1835,

t paa Ravnholt ^/i 1882. Have Sonnen eee. 1

:

eee. I. Kristian Sehcstedt-Juul, f. ^2/9 1867.

kk,2.Jw//e Georgine Charlotte Sofie Adoliine

Sehestedt-Juul, f. 1=^/2 1845; - * l.^^/o 1864

Grev Otto Joakim Vilhelm Moltke til Espe

og Bonderup, f. i Itzehoe ^/9 1828, en Tid

østerrigsk Ritmester, Hofjægermester, y

paa Espe ^'/2 1868; havde Bornene ff

f

. 1

= fff. 2; — * 2. 1871 Hofjægermester

Grev Karl Frederik Kftiitzau (se denne!).

fff.l. Rosalie Afines Astal\Q\{ke, f. « (^1866,

indskreven i Vallø.

fff. 2. Adam Gotloh Moltke, f/~Vi 1868.

kk.Ii. A(/n('s Julie Marie Frederikke Argusta

Sehestedt-Juul, f. ])aa Ravnholt ^/lo 1851;
— ''

i Hellerup v. Nyborg 2" 5 1875 Forst-

kandidat Georqe Alfred Mourier til Valde-

marskilde. f. *i Kbhvn i2/,o 1838. Have

Bnnirnc ggj?. 1 ggj?. 2:

ggg.l. Alfred Courier, f. i)aa Valdcmarskilde

Vs 1876.

ggg.2. Klnr<t KonstanscM^wvXtr, f.ssteds 'Vr.

ISSO.

kk.i. Sofie Marie RegitseSv}M'sUH\{-im\, f.' \ 1H54.

Stirtsdaiuc i \'alln.

W.:}.<ln>rqine Seliesledt - Juiil , 1. 'Vb 185(;, f

',5 iH.^f;.
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s. 2. Frederik Si(/frecnehesiedi-3m\, f. 1811, f 1813.

h.7. /'.V//<'/>v/ Grev llaiitzau til Skovgaarde, f. 1784, Kam-
merjuuker, Daiiebrog\sridder, Major, -fl830; ugift.

e.4. Jens Karl Krag-Juel-Viiid, f. (1754?), f spæd.

e. 5. Juliane Alarie Krag-Juel-Viiid, f tre Aar gammel.

e.6. Jens Karl Baron Krag-Juel-Viiid-.4renfeldt til Sæbygaard,

Stensballegaard og Værholm, f. ^'-7io 1767, fik Navnet

Arenfeldt tillagt Vii 1807, Kammerherre, Generalmajor,

t ^^8 1855; — * 5/i2 1788 Mette Johanne Reedtz til

Sæbygaard [en Datter af Kammerherre Holger Keedtz til

Palsgaard og Karen Mogensdatter Kosenkrantz, samt en

Sonnedatter af Etatsraad Nils Juel Keedtz til Palsgaard og

Mette Johanne Arenfeldt fra Sæbygaard], f. ^Vs 1770,

t ^^k 1817. Havde Bornene i. 1. =- i. 14:

i. 1. Åo^e A'a^rme Krag -Juel -Vind, f. i Kbhvn ^Vio 1789,

t ^V8 1790.

i. 2. Jens Holger Baron Krag -Juel -Vind -Arenfeldt til

Stensballegaard, f. i Kbhvn '^^'m 1790, Major, Dane-

brogsridder, f i Aalborg ^^/s 1858; ugift.

i. 3. JVederih Sigfred Baron Krag -Juel -Vind -Arenfeldt til

Sæbygaard (hvilken Faderen afstod ham ved Moderens

Død), f. paa Frederikslund v. Assens ^/n 1791,

Stænderdeputeret, arvede Stensballegaard ^^/b 1858,

t ssteds 1^/7 1866; ugift.

i. 4. Sofe Katrine Krag- Juel -Vind, f. ^^/s 1793, •}-

• 2/5 1795.

i. 5. O^to Arenfeldt Baron Krag -Juel -Vind -Arenfeldt, f.

2^/6 1794, jur. Kand.. Kammerjunker, f i Kbhvn 2^/5

1857; ugift.

i. 6. Karl Emil Baron Krag -Juel -Vind -Arenfeldt, f. ^^n
1795, t Vs 1821; ugift.

i. 7. Sofie Katrine Baronesse Krag- Juel -Vind -Arenfeldt,

f. ^^/4 1797, Konventualinde i Vemmetofte, arvede

Sæbygaard ^^ii 1866, f ^^li 1878; ugift.

i. 8. Preben Baron Krag-Juel-Vind-Arenfeldt, f. ^^/s 1800,

arvede Sæbygaard ^^/s 1858 og Stensballegaard ^^,7

1866, t paa Sæbygaard 1^/3 1867; — * i Katrup

^^/i 1857 Petrine Elisabet Linnemann, t. i Horsens

^/iil812, t paaSæbygaard '-^1/12 1880; ingen Born.

i. 9. Juliane Frederikke Krag- Juel -Vind -Arenfeldt, f. ^s

1805, t ^/s 1808.

i. 10. Elisabet Eleonora Kristine Baronesse Krag - Juel-

Vind - Arenfeldt, f. paa Stensballegaard Vs 1806, Kon-

ventualinde i Vemmetofte, arvede Sæbygaard 2^/7

1878; ugift.

i. 11. Charlotte Amalie Krag- Juel -Vind -Arenfeldt , f. ^- n
1807, t ^Vu 1807.

i.l2. Dødfødt Tvillingdatter ^^ n 1807.

i. 13. Dødfødt Son ^Vu 1808.

14*
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i. 14. Charlotte Frederikke Juliane Krag-Juel-Vind-Arenfeldt,

f. i^'s 1810, t ^/i 1811.

b.3. Kdel Sofie Juel -Vind, f. 1725, Konventualinde i Vemmetofte,

t
'^^/6 1796; ugift.

a.8. Dødfødt Datter Ve 1698.

a. 9. Peder Krag, f. paa Stensballegaard ^^/t 1699, f ssteds ^Vs 1700.

a.lO. Palle Krag, f. ssteds ^Vu 1700, f ssteds 26/3 1702.

A,\\. Charlotte Amalie Krag til Stensballegaard, f. ssteds ^Vs 1702, Kon-

ventualinde i Roskilde, y ^^ 2 1771; ugift.

nAI.Jorgen Krag, f. paa Stensballegaard 20/9 1703, f liHe.

Slægter, som tælle Ætlinger af Griffenfeld,

bogstavordnede

:

Ahlefeldt-Laurvigen, S. 203. 205-06. Moltke, S. 210.

209. Mourier, S. 210.

V. Berger, S. 202. Maar, S. 207.

Bille-Brahe, S. 208-09. Rantzau, S. 206-11.

Bille-Brahe-Selby, S. 208-09. Reedtz, S. 204.

Blixen-Finecke. S. 200. Reedtz-Thott, S. 207-08.

de Carlsen, S. 201. Schøller, S. 198.

Danneskiold-Samsøe, S. 200. Sparrevohn, S. 204.

V. Gadow, S. 201. Søderberg, S. 205.

Grundtvig, S. 204. de Treschow, S. 208.

Holck, S. 202. Trolle, S. 198.

Juul (Sehestedt-), S. 210-11. Wedell -Wedelsborg, S. 203.

V. Kardorft', S. 198-99. Vind (Juel-), S. 198. 212.

Krag, S. 197. 212. Vind (Krag-Juel-), S. 198. 206. 211.

V. Kohlen, S. 199. Vind-Arenfeldt (Krag-Juel), S. 211-

V. Liicken, S. 199. 12.

Læssøe, S. 201. Vind-Frijs (Krag-Juel), S. 198-205.

Slægter, som forekomme paa denne Stamtavle uden at nedstamme

fra Griffenfeld:

Arenfeldt, se Side 211; Beaulieu, S. 206; v. Beeifelde, S. 201; v.

Berregaard, S. 207 ; v. Biilow, S. 209; Clementinovna, S. 205 ; Desmercieres,

S. 198; le Fort, S. 199; Frijs, S. 198; Gram, S. 198; Haffner, S. 199;

v. Harmens, S. 209; Heldekande, S. 197; v. Hochschild, S. 208; Holst.

S. 205; Holstein, S. 198; Holsten-Carisius, S. 210; Inn- u. Knyphausen,

S. 198; Juel, S. 197; JOrgensen, S. 205; Lerche, S. 202; Linnemann,

S. 211; Munch, S. 205; Mund, S. 197 ; v. Munthe af Morgenstjerne,

S. 208; Muller, S. 208; v. d. Maase, S. 210; Nansen, S. 197 ; Nauendorf,

S. 198; de Neergaard, S. 206; Norville, S. 207; v. Platen-Hallerraund,

S. 210; Poulsen, S. 204 ; Poulsen, S. 207; Quist, S. 204; J{eedtz, S. 211
;

Keiche, S. 20^5: Revf-ntlow, S. 203; Rosenkrantz, S. 211; Roepstorfl",

S. 201; SchamilitzkydeMuckadoll, S. 202; Selby, S. 208; AVoiss, S. 20(;;

Vind, S. 197; Winther, S. 204; v. Wintzingcrode, S. 201; Wissiiig,

S. 207; Worsaae, S. 208; Zytphen -Adeler, S. 206.



Bidrag til Schumachernes Vaaben. 213

Bidrag til Schumachernes Vaaben.

Nr. 1 er det Vaaben , Peter Schumacher har benyttet i sin Ung-
dom, inden han adledes i 1671 og erholdt Navnet Griffenfeld. Det
fandtes i 1881 ved en Udgravning i Odense og skænkedes af Hr. Apo-
teker Gustaf Lotze til det oldnordiske Museum.

Nr. 2 er Schumachernes Vaaben, et Egetræ med tre Agern, under

hvilket der ligger en Løve. Træet i N"r. 1 og 2 er umiskjendelig det

samme; men i Nr. 1 findes en Grif og i Nr. 2 en Løve. Konferensraad

Andreas Schumacher mener, at Gravøren har forvekslet Løven med
Griffen; men denne Formodning holder næppe Stik^).

Nr. 3 er Griffenfelds Vaaben inden han blev Greve.

Nr. 4 er Legationsraad Peter Schumachers Vaaben. Han adledes

i 1782.

^) Das Wappen, dessen sich Greiffenfeld 1670 bey Unterzoichnung eines in

Hiinden habeiiden Kauf-Contracts bedient, stimmt mit Nr. 2 voUig iiberein.

Nur scheint es mir (A. Schumacher), als ob aus dem Loven ein Greif ge-

macht worden. Dieses kaiiii vielleicht ans einem Irrthum des Petschier-

stechers hergeriihrt haben, und kann nachgehends zu dem Namen Greiffenfeld

die Anleitung gegeben haben.
Motzfelderne havde ligeledes i deres Vaaben et Træ, og derover en Bjælke.

Vandrette Streger betyder blaa, lodrette rød. Prikker Guld, blank Sølv.

Danske Kongesønner i Midalderen have ført Nr. 3.
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Bidrag til Schumacliernes Stamtavle.

Vilhelm Schumacher, f. i Cosefeld 1503, y i Haderslev 1576; * Bodil

Willumseu. Børn:

1. Georg S., Dr. jiir.. Sekretær hos Breide Kantzau paa hans Sendelse

til Kurland 1585.

o. Johan S., Tolder paa Gottorp.

2. Vilhelms., f. 1563 i Haderslev, f ssteds. Borgmester og Yinhandler:
'-'- i-/it>1587 Marina Meklenborg, f. 1560, f ^»/s 1642. Børn:
1. Vilhelm S., f. ^'Is 1589, f ^^/s 1649, Borgmester i Tønning.
2. Marie S., f. ^h 1591; * Eaadmand Jens Madsen i Haderslev.

3. Bodil S., f. Vs 1593, y s. A.

5. Anton S., f. 2^/2 1597, y s. A.

6. Hei-man S., f.
^s/g 1598, f s. A.

7. Johan S., f. 1600, f 1652.

8. Haus S., f. 25/1 1603, -\ i Bergen 1670.

9. Else S.,, f. 12/2 1604, f ^/s 1633.

4. Oluf S., f. 11/4 1595, t 29/4 1649^ Borgmester og Vinhandler i

Haderlev; * Barbara Schrøder, f. 1602, f ^'Vi2 1666. Børn:
1. Sofia S., f. 23/5 1622.

3. Vilhelm S., f. 2^/4 1627, f s. A.

4. Vilhelm S., f. 26/. 1628, f V2 1638.

5. Marina S., f. 10/9 1631.

6. Anna S., f. 12/10 1633, j s. A.

2. Gotfred S., f. 25/9 1624, f ^/s 1675, Borgmester og Post-

mester i Haderslev; * Salome Jansen, f. 1633, y 1707,

Datter af Peter Dassel. Børn:

1. Anna S., f. 1653.

2. Oluf S., f. 1654, y 1702, Lieutenant i Garden tilhest.

3. Magdalene S., f. 1657, f 1658.'

5. Anna Elisabet S., f. 1663, f 1670.

6. Vilhelm Henrik S., f. ^/s 1670, f
'^^5 1724, Præst i

Steppinge og Frørup.

4. Andreas S., f. '^^4 1660, f ^/s 1732, Eaadmand i Haders-

lev; * Cecilie Neve, f. 2/3 1664, f ^^/s 1706, Datter af

Borgmester i Eensborg Peter Røtger. Børn:

1. Salome Eleonore S., t^hi 1685, f ^/s 1727.

2. Gotfred Andreas S., f. »/a 1688, f 25/j, 1733, Sekretær

hos Baron Løvcndal.

3. Køttger S., f. 2'Vi 1689. f "/? 1733, preussisk Sende-

mand i Wien.

4. Arndt S., f. 1690, y s. A.

:>. PotI Gerhard S., f. ^'Vg 1692, f 'Vt 1729^), Bog-

liuldt'i 1 A.ssui;incok()mi)agnict i København; "^ Abel

Sofia Køi)p('rn. Børn:

') Var i'ii god Ven al' Kostguanl. ll;iii.-> hton; Sainliiiger til (irillVnfi'lds Historie

øfl<'Iagil«'H i Hrandon 1728.
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1. Cecilie S., f. 1725, t ^/s 1768.

2. Andreas S., f.
^e/y 1726 i København, f ^'^U 1790

i Segeberg, Koiiferensraad, Kabinetssekretær, Amt-
mand, K. af D.; ^ ^^/lo 1779 Enkefru Biisching,

født Anna Sofie Rebekka Veddi, f. »% 1752 i Var-

denberg, f ^o/^o 1822. Børn:

1. Heinrich Kristian S., f. ^/s 1780, f -^/i2 1850,

Konferensraad, Prof. i Astronomi; * Kristine v.

Schonen. Børn: Johan, Henriette, Sofie, 3Iarie.

2. Andreas Anton Frederik S., f. 22/.^ 1782, f ^1

1823, Divisions Adjutant, Chef for Raketkorpset

;

'^ 1. Gang Elise Katrine Svenson, 2. Gang Karen
Marie Tscherning. Børn:

1. Hedvig S.,
" Pastor Vest.

2. Kristian Andreas S., i.^k 1810, Ritmester

og Skovridder; * Luise Jørgensen. Et Barn

Johan Alex. Humboldt de Meza S.

3. Frederik Frans S., f. Vu 1818, faldt Vio

1862, Major i amerikansk Tjeneste (Nord-

staternes); * Doris Dittman. 3 Børn: Georg,

f. ^hi 1848, Franklin, Johanne.

4. Marie Sofie S., f. ^Ve 1821; * Vejinspektør

Frans Ludvig Lahde.

5. Antonio Kristine Elisabet S., * Amtsforvalter

Johan Casper Christiansen. Børn:

1. Kristian Andreas Christiansen, f. ^^/e 1848,

Overretssagfører; "^ Gertrud Vilhelmine

Gjerndrup. Børn: Vilhelmine Antonie, f.

21/g 1878. Johanne Marie, f. ^lo 1880.

2. Marie Anna C, f. 1^/7 1851.

3. Johanne Elisabet Marie C, f. ^^/n 1854.

4. Antonie Kristine Elisabet Marie C, f. ^h
1859; * Grosserer Sofus Munk Plum.

Barn: Niels Munk P., f. 1^/2 1880.

5. Jens Julius C, f. 24/10 1861, Styrmand.

6. Karen Marie C, f. 2^/4 1863.

Hans Schumacher, Søn af Side 214 nævnte 2. Vilhelm S., f. '-^^i 1603 i

Haderslev, f i Bergen 1670, havde 2 Sønnesønner:

1. Hans Reinert S., y 1750, Kommandør i Søetaten; * Hedvig Sofia

Reiersen, f. 1712, f 1781.

2. Cornelius S., f V'i 1777, Etatsraad og Toldinspektør; "^ Elisabet

Reiersen, f. 1718, f t755. Havde 7 Børn:

1. Jens Reinert S., f. 1742, f 1774, Regeringsraad paa §t. Croix.

2. Peter Kristian S., f. 1743, f 8/5 1817, dansk Sendemand i St.

Petersborg, Amtmand over Svendborg Amt, R. af D.

3. Hans Frederik S., f. 1750, f, Kaptejn i Søetaten.

4. Marie Sofia S., f. 1744, \ ,
* Peter Johan Vlengel, Kaptejn
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i Søetateu. Havde ved ham 7 Børn: Cornelius Y., Peter V.,

Kristian V., Agnete V., Johanne V.

5. Katarina Elisabet S., f. 1745, y, * Etatsraad, Admiralitets-

sekretær Lars Klingberg. Havde 3 Børn: Hans Kornelius K.,

Peter Kristian K., Lovise K.

6. Agnete S., f. 1749, -f,
* 1780 Major i Artilleriet Barth.

Arp Schumacher, * Katarine Jaens. Havde 5 Børn:

1. Margrete S., * Dr. Joh. Stenbeck.

2. Arp S., fyrstelig Pensionær i Schønberg.

3. Katrine, * Borgmester Peter Dow i Slesvig.

4. Joakim S., Peter Griffenfelds Fader, f. 26/9 1604, f 1649.

5. Albrecht?

Gotfred Andreas Schumacher, Søn af Side 214 nævnte 4. Andreas S.,

f. ^/3 1688 i Haderslev, f ssteds 2^/9 1733, først Sekretær hos Baron

Løvendal, senere Postmester i Haderslev; * Maria Eosina Seywald,

f. 1699 i Presburg, f ^®/io 1746. Børn:

1. Andreas Gotfred S., f. 1718, f 1758.

2. Johan Jakob S., f. 1721, f 1754.

3. Povl Gerhard S., f. 1725, dansk Konsul i Konstantinopel.

4. Dorotea Rosina S., f. 1726, j 1768, * Pastor Pluer i Altona.



Breve og Aktstykker.

u.





6 Aktstykker vedrørende Brandenburgs Anmodning
om Hjælp mod S veri g.

Konig'l. Maytt. in Deiinemarck Norwegen laszen S. Churfilrstl. Durchl.

zue Brandenburg durcli dero Generall Feldtzeugmeister and Gouverneur
zue Magdeburg desz H. Hertzogesz Augusti zue Schleszwig Holstein

HochfiirstL Dhl. vnd den Geheimen Råbt auch der Churfl. Gemalilin Chur-

filrstl. Dhl. Ober Hofmeistern Thomaszen von dem Knesebeck præmissis

curialibus gehorsambst vortragen, Welchergestalt S. Konigl. Maytt. bereits

zur geniige wiszend, auch ausz dem Churfl. schreiben vom Sten dieses

ietztlauffenden Monats, und denn desz alhier sich enthaltenden Rahts
desz A^on Brandten anbringen mit mehren berichtet sein werde, wesz-

maszen der Konigl. Schwedische Reichsz Feldherr Graf wraugel, wieder

einige von S. Churti. JJhl. dazue gegebene Uhrsache wieder gethanes

versprechen, gegen die mit der Chron Schweden aufgerichtete und noch

vor einiger zeit vernewerte alliance, ja gegen aller volcker recht, ohne

eintzige vorhergegangene notification und anktindigung die Chur und
Marck Brandenburg feindlich ilberfallen, mit Heereszkrafft tiberzogen, sich

damit, nach eigeuem belieben darini.en eingequartiret, einiger festen

pilsze und orter bemechtiget, und mit einfoderung der contribution,

Brandtschatzungen, und andern exactionen und exorbitantien solche Lande
dergestalt zur grunde richtet, und totaliter ruiniret, dasz S. Churfl. Dhl.

nichts den nur eine wiisteney und dasz Leere nachsehen gelaszen wird,

ja Avas noch mehr ist, diese mehr, den zu feindliche invasion woll blosz

damit beschonen, und auszdrtlcklich filrgeben darf, dasz es darumb ge-

schehe, damit die Armée denen Konigl. Schwedischen Landen im lieiche

nicht mehr beschwerlich falle, sondern in dem Churfiirstlichem verpfleget,

und S. Churfl. Dhl. hiedurch von denen Allijrten abgezogen werden
mochten, Nun seind S. Churfl. Dhl. zuforderst in ihrem gewiszen ver-

sichert, dasz Sie zue dieser feindtseeligkeit nicht die geringstc Uhrsache
gegeben, und gereichet ihr zue sonderbahrem soulagement, dasz die

gantze Ehrliebende Christliche welt, und ein jedweder unpassionirter v\ ird

vrtheilen milszen, dasz dieses gewaltsahme Beginnen, so man wieder S.

Churfl. Dhl. vornimpt der natiirlichcn Billigkeit und aller volcker recht

1*
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allerdingsz entgegen sey, und wieder die heilsahme reichsverfaszung dasz

Instnimcntiim Pacis imd mit der Cron Sclnveden selbst vor etzlichen

jahren getroffenes aucli olmleiigst renovirtes Foediis, directo anlaufe, dem

gautzem Teutsclilaudt und allen anliegenden Konigreichen und Landen

lieget flir augen, wasz S. Churll. Dhl. bewogen, die wafFen wieder die Cron

Franckreich zuergreifen, und dasz solches niclit etwa ausz einer bloszeu

Begierde zum Kriege, oder ambition mehr Lande und Leute an sicli zue

bringen, sondern eintzig und allein zue rettung des Vater Landes, wie-

der llerbeybringung eines algemeinen aufriditigen und sichren friedensz

im Heyl. Kom. Keich, und zue Hillfe der in demselben an seiten Franck-

reich Bedrengeten und iibern Haufen geworfenen Chnr-Furstén und

Standen des Eeichsz gescheben, deszen denn, da ein solches auf dem

algemeinem Keichsztage zue Eegenspurg inszgesarapt und einmiitig ge-

schloszen, S. Ch. Dhl. sich im geringsten nicht entziehen konnen sondern

alsz ein vornehmes glid des reichsz mit deszen Haupt und denen andern

gliedern auch denen jenigen auszwertigen so zue Hillfe des Romischen

reichsz ihre macht mit emploijren wollen, sich billig verbinden, und ihre

waffen dasz arme vaterlandt von ferneren Bedriickung und feindlichen

invasionen zuerretten, mit denenselben zuesaramen setzen mtiszen, da

denn S. Churfl. Dhl. sich im geringsten nicht versehen noch vermuhten

konnen, dasz die Cron Schweden alsz die ja selbst einen Standt desz

Eom. reichsz mit constituiret und zue Beybehaltung der algemeinen

securitet und wolfahrt in demselben, ebenmeszig verbunden, ist, aiich

dahero so woU auf reichsz alsz auf Creystiigen, die Hillfe wieder Franck-

reich nicht improbiret, sondern vielmehr gebilliget, solches solte zu

wieder und entgegen fallen, sie auch veranlaszet werden konnen, wieder

ein mitglid desz Hl. Kom. Keichsz desfalsz sich aufzulehnen und dem-

selben mit feindseeligkeit zuebegegnen, Esz milszen S. Churfl. Dhl.

zwar solchesz dahin, und zue ihrer verantwqrtung auszgestellet sein

laszen, setzen aber inzwischen zue dem Aller Hochstem Gott die feste

zuevereicht, derselbe werde Jhr in dieser gerechten sache, und da Sie

dergestalt ohne eintzige rechtmeszige uhrsache iiberfallen werden, krefftig

beystehen, auch denen so diese nicht verschuldete gewalt veriiben, steAvren,

und ihnen ihrer verdienten Lohn geben, Nachdem aber S. Churtl. Dhl.

dieser ihr angethaner tort nicht wenig ansz Hertze trit, und Sie solcheu

dergestalt nicht auj sich sitzen laszen konnen, so tragen Sie zue ihreu

Mitstiinden im reich wie auch zue dero Hohe Allijrtcn dasz gute ver-

trawen, sie werden ihr die ausz dem eJnstrumento Pacis schiildige

Guarantie, und denn, die in der liiindntisz versprochene Hiilfe zuleisten

kein liedencken tragen, vor allen dingcni aber eriniu'rn S. Churfl. Dhl.

sich desz zwisclien S. K5nigl. Maytt. und Sie, auch beyderseits Holien

H. vorfahren glorwiirdigsten und Hochsehligcn andenckensz allewege

festbciialtenen sond<'r))alin'n guten verneliniensz, auch wie man einander

trawlif'lj Jederzeit geniciiict, und in der gleiclien wiederwertigen fallen Bcy-

stand geleistet, S. Cliurfl. Dhl. ist auch niclit vergeszen, wie S. KOnigl. Mtt.

dero angebohrnen gUtigkeit nach, sich Ofters erinnert, und erwehnet, wie

S. (;iiurll. Dhl. bey dorgloiclicn Bcgcbcnlicit gcgen dcMo Knnigliclies llausz

und dero JI. Vateni giorwiinligslcn andcnckciiisz sid-, in der Ihat be-

zciget, und flir deroselben wolfalirt Jhre Persoim und allcsz gewaget,
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welchesz allesz den S. Churfl. Dhl. bewogen, bey dieser gewaltsahmen

uberziehiing ihrer Lande zuforderst und vor allen andern zue S. Konigl.

Maytt. ilire zuliucht zuneliinen, und dieselbe duvch diese abschickung

ersuchen zue laszen, die giltigkoit zue haben, ihren jetzigen zustandt,

und wie Sie so gantz wieder allesz ihr verschulden dazue kommen, zue

gemiite zunehmen, in diesem ihrera zugefugteni vnfuge sie nicht zue

verlassen, sondern mit zusammengesetzten gemuetern, vereinigter macbt

und eintrecbtigen consilijs solchen feindseligkeiten entgegen zugehen,

die ofters gnudigst versprocbene Hiilfe und assistentz S. Cburfl. Dhl.

numebr in effectu zue leisten, und so woll zue dero, als S. Konigl. Maytt.

sonder zweifell, bierunter selbst versirendem mercklicbem bobem inter-

esse, zue ibrem unsterblicbem rbum, und ewigwebrenden gloire die waffen

wieder Scbweden obne verzug wircklicb zuergreifen, vnd dadurch den

Erieden im Ileyl. Romiscben Reicb und iiberall binwieder befodern zue

belfen, S. Cburfl. Dbl. wiszen S. Konigl. Maytt. gegen Sie und dero

hobes Hausz jederzeit dergestalt woll und gnedigst intentioniret, dasz sie

ira geringsten nicht zweifeln, sondern die festen zueversicht haben S.

Konigl. Maytt. ihr vor ietzo mit aller macht zue Hiilfe kommen, solcbe

aufs moglichste bescbleunigen und Uns mit einer bocbstgenereusen und

gewierigen resolution fordorlicbst zueverseben gnedigst geruben werden,

zue dero Konigl. Hulde und Gnade wir Unsz im ilbrigeu geborsambst

und untertbanigst ergeben.

1 Koniglicber Mayestat

Geborsamster dienstwil-

ligster Vetter Vnd Diener

Augustus V. S.-H.-S.-B. mmp.
Vnd

Vntertbenigster

Diener

Th. V. d. Knesebeck.

Copenhagen, den 29. Januarij 1675.

[Udskrift:] Gehorsambster vnd Unterthånigster Memorial vou die

zue Dennemarck Norwegen konigi. Maytt pro Duce Plonensi et Thoma
Knesebeck nomine Dni Electoris de Brandenburg. Copeub. d: 9 Januarij

1675. Betreff. des Schwed. Feldth. Wrangels feindl. invasion in die

Chur und Marck Brandenburg.

Jhr Konigl. Maj. zu Dennemarck Norwegen, haben wol vernommen

was deroselb. im nabmen Jbrer Cburfl. Drcbl. zu Brandenburg dero

General Feldzeugmeister vnnd Gouverneur zu Magdeburg des Herrn

Hertzogen Augusti zu Scbleszwig Holstein fursti. Dobl. vnudt gebeimer

rath auch der Churfl. Gemablin Cburfl. Drcbl. Oberbofmeister Herr Thomas
von dem Knesebeck wegen des vnlilngst von dem Konigl. Schwed. Reichs-

feldberrn Graff Wrangeln mit seiner vnterhabend. Armee in die Chur
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viind Marck Brandenburg gethanen einfals anfangs miindtlich, vnnd her-

nachmals aucli schrifftlich vorgetragen, hauptsachlicli dariuuen bestehend,

dasz nachdemal Jlir Cburfl. Drcbl. diese gewaltsamkeit Avider alier volcker

recbt obue eintzige gegebeue vrsacb zugefilget worden, Jhr Konigl. May.

solcbe in ansehnng des zwiscben deroselben vnndt Jhr Cburfl. Drcbl. auch

beiderseits hoben vorfahren glorwiirdigsten andenckeus stiits gepflogenen

guten vernebraens vnndt in dergleicben widerwertigkeits fållen einander

geleisteten beystands zu gemiithe nemmeu, Jhr Cburfl. Drcbl. darinnen

nicbt verlaszeu, sondern mit vereinigter macbt und eintracbtigen consilijs

dieser feindseeligkeit entgegen geben, vnndt zu dem ende wider Scbwe-

den die wafl'en ohne verzug ergreitfen wollen. Nun zweifflen Jhr Konigl.

May. keineswegs Jhr Cburfl. Drcbl. werden so wol ausz dero albie sicb

befindenden Residentens des Ilerrn von Brandten abgestatteten Rela-

tionen, alsz insonderbeit ausz Jbrer Konigl. May. jiingst an Sie ab-

gelaszenen antwort Schreiben satsam erseben baben, wie vngerne nicht

alleiu Jlir Konigl. May. die vorangezogene beziehung der Cburfurstl. Lan-

den verstanden, sondern auch wie geneigt Sie seind Jhr Cburfl. Drcbl. bey

dieser begebenbeit mit allen miiglicben proben einer wabren auff'ricbtigen

affection vnnd freundscbafft an band zu geben, worzu Sie nicht weniger

durch das gemeine interesse vnndt die vormals von Jhr Cburfl. Drcbl.

diesem reich erwiesene ersprieszlicbe assistentz, welcbe bey Jhr Konigl.

May. nimmer in vergeszenbeit kommen wiirdt, alsz durch die uabe an-

verwaudtnis vnndt zwiscben beyden Konigl. vnnd Cburfl. bauszern her-

gebrachtes vnverriicktes vertrawen sicb verbunden eracbten. Gleicb wie

nun JTir Konigl. May. wiinscben dasz die Cron Schweden, alsz welcbe die

bestandige versicberuug thut dasz Sie der bisbero gefiibrten mediation

inbariren wolle, solcber vielfilltigen iiberall gegebenen sincerationen zu-

folge, die gescbehene einqvartirung von selbsten aufl'heben vnndt die

Cbui-fl. Landen damit weiter nicht bescbwerlich fallen miige, Allso daferns

solches wider alles verboffen nicbts erfolgen solte, wollen Jhr Konigl. May.

nicbt vnterlaszen dero allijrten das jenige so Jhr Cburfl. Drcbl. der assi-

stentz halber an Sie bringen laszen vnverziiglicb zu communiciren vnndt

der gedancken daiiiber zuvernemmen, damit Sie in einer so vorwicbtigen

Sache mit desto mebreren grundt verfabrcn , vnndt was dem gemeinen

wesen fiirtraglicb auch zu Jbrer Cburfl. Drcbl. erleicbterung dienlicb vnnd

ersprieszlich sein kann, resoluieren raogen, welcbes Jhr Konigl. May. boch-

gedacbten Hertzogens fursti. Drcbl. vnndt ermeltem Oberboff'meistern

donen Sie respective mit geneigtem willen vnnd Konigl. huld vnnd gnade

wolbeygetban seind, aufl' Jhren gethanen vortrag loco resolutionis zu

ertbeilen allorgn. Befeble geben.

(Udskrift:) lirandeiiburg schrifltlicb. in Conseil 3. Febvricr 1675.

Bescboidt dem H. Ilertzog Augustus von I^lon und dom Cburbranden-

burgiscben Oljer Hofnicistt'r von dem Knesebeck ertbeilet, betrefV: des

Schwed: Feldtli. Wrangels feindlicb Kinfall in die Cbur- und ]\Iarck

l'randenbiirg. (Originalen er en Kladc; i hvilken der <'r foretaget en

.Ma'iigd«' j'cttclscr of rdslctldsei.)
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Von Gottes Gnaden Fiidciich Wilhelm Marggraf zu Brandenburg,

des Heyl. Koraisch. Keichs Ertzkiimmerer und Churfiirstj in Preuszen, zu

Magdeburg, Jiilicli, Cleve, Berge, Stettin, Poniraern p. Hertzog p.

Unsern gniidigen grusz zuvor, Vester, Raht und lieber getrewer.

Wir haben aus Ewer und Eweres Bruders letztern Relationen ersehen,

was der Konig und der Reichs Cantzler gegen Jhn und Euch wegen des

von Schweden tiberreichten Projects und von Dennemarck verfertigten

Gegen Projects erwehnet. Nun haben Wir zwar dawieder nichts zu sagen,

dasz man den Schwedischen Gesandten noch zur zeit zu amusiren suche.

Wir finden aber durch aus nicht gerahten, dasz man das Gegen Project,

solte es gleich von Schweden angenommen werden, zur Vollnziehung und
ratification kommen lasze, Und weil Jhr. Konigl. May*, sich erklåhret,

dasz solches nimmer geschehen solte, Alsz zweifelten Wir nicht, dieselbe

worden dabey Verbleiben, gestalt Jhr dann deszfals zu vigiliren habt.

Ewren Vorschlag wegen der Stadt Liibeck haben Wir Uns gefallen laszen,

und zu dem ende an Ewren Bruder ein Creditif iibersandt. Seyndt euch

mit gnaden gewogen Geben Cleve, d.
f-^

Aprilis 1675.

Eriederich Wilhelm.

Dem Vesten, Unszerm Hofraht und Residenten am Koniglichen

Dennemarckischen Hofe und lieben getrewen Eriderichen von Brandt.

[Udskrift:] No. 14. Cop: lit: Dni El: Brand: y% Ap: 75. ad Aet:

Brandt.

4.

Copia literarum Dni Electoris Brandeh. ad Christophorum Brandt
Cancellarium p. Ahlegatum ad Sacram Reg. May^^^\

dat. Hagæ d, j\ Maji 75.

F. W.

Vester Rath und lieber getrewer, Ihr werdet ausz Unsern vorigeu

ersehen haben, was mit den Spanischen Ministris undt dem Staat Avegen

auszriistung 18 bisz 24 Schiffe abgehandelt worden. Nachdem aber die

Konigl: danische Miuistri damit allhie gar nicht zufrieden seyn woUen,

ist endtlich auff unser instendiges ansuchen, umb in der sachen noch

vor Unser abi-eyse, welche morgen, geliebt es Gott, geschehen soli, eineu

bestendigen schlusz zu machen, und damit das hauptverck nicht langer

verzogert wei'den mogte, von gedachten Spanischen Ministris und dem
Staat resolvirt worden, dasz der Staat Neun Capital-Orlog-Schiffe, und
Jhre Konigl: May: in Dennemarcken Sechzehen dergleichen gattuug ausz-

riisten, und deroselben von Spanien und dem Staat darzu Sechs hundert

tausend giilden gezahlet werden sollten, wie Ihr ausz beygefiigoter ab-

schrifft der dcszfallsz abgefaszeter declaration zu ersehen. Ob nun zwar

Jhrer May** Ministri dieses allein sub spe rati angenommen, so zweiffeln

wir jedoch nicht, gestalt Sie auch selber nicht thuun, Jhre May**: werden
solches placidiren und genehm halten, Avie Jhr Euch dann, damit solches
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gescbelie, imd deszfallsz keine fernere Veitlauffigkeitea gemacliet werden,

mit hOchstem fleisz bearbeiten. Weilii wir aber vermercket, dasz Spanien

und der Staat furnehmlich ausz der Ubrsacben zu dieser resolution,

weicbe sie sonst niiumer wiirden gefaszet baben, gescbritten, daiuit Sie

die liineburgiscbe troupen bey sich bebalten, und wieder Franckreicb

gebraucben raocbten, So babet Jhr bey Jbrer May" instandigst anzufiihren,

dasz dieselbe mit allem ernste darauff bedaebt seyn mocbten, wie wir

vor Hanover gesicbert seyn konten, dann auff den fall selbiger Hertzog

still sitzen, und neutral verbleiben wiirde, konten wir, wann es Jbrer

May" aucb allso gefiillig w^ebre, wol gescbebeu laszen, dasz vorgedacbte

liineburgiscbe troupen in den Niederlanden verblieben, umb wieder

Franckreicb gebraucbet zu werden; weil wir solchen falls, nebst denen

8000 mann, von Jbrer May", und den Keyserl: troupen den Scbweden
genug gewacbsen, und iiberlegen webren, daferne aber, wie es iiberall

das anseben bette, und gnugsam ausz den Haunoveriscbe actionen und

consilijs erhellete, der Hertzog zu den Scbweden tretten, und sicb mit

Jbnen conjungiren wiirde, So konten Jhre May" leicbt merken, wie

schwer es fallen diirffte, wieder dieselbe bey abgang alier Liineburgiscben

troupen etwas fruchtbabrlicbes auszzuricbten. Und weil dann Jbre May"
bey dem success, so wieder Scbweden zu machen, eben so viel interessirt

weren alsz wir selber. so zweiffelten wir nicbt, dieselbe wiirden nebst

Unsz auff ein solch mittel bedaebt seyn, wodurcb wir entweder von Ha-

nover versicbert, oder in entstehung deszen mit notbiger macbt, umb so

wol wider Scbweden alsz Hanover frucbtbalirlicb zu agiren versebeu

werden mocbten: Jedocb babt Jhr dahin zu seben, dasz die neutralitet

von Hanover nicbt so genommen werde, dasz Brehmen und Vehrden
darausz einigen vortheil zu zieben, oder dem hertzoge frey stehe, einige

auxilia dahin zuseiiden, Wir wollen hieruber Jbrer May" gedancken for-

derlichst erwarten, und Unsz damit gerne confor-miren. Gestalt wir Euch
dann aucb in gnaden anbefehlen, Uns des Koniges antwort hierauff mit

dem ehesten wiszen zulaszen.

Wie wir auch vermercket, dasz die Stadt Hamburg die von den

Allijrten gesuchete declaration zu trainiren und gahr zu eludiren trachtet,

und gleicbwol auffs bocbste daran gelegen, dasz die Stadt von dem
engagement, so Sie mit Scbweden und Franckreicb hatt, abgezogen werde,

Alsz håbet Jhr bey Jhrer May" zuvernehmen, ob dieselbe nicbt geneiget

webren, nebst Holland, Spanien, und denen iibrigen Allijrten, diensame

mittel zu ergreitt'en, unil) die Stadt zur raison und von vorbesagtem

engagement abzubringen. AVir hetten vermercket dasz der Staal leicbt

darzu resolviren sollte, an Spanien und denen tibrigen Allijrten webre

nicht zu zweiftien, Wann nun Jlire May" gehele Uns liieriiber dero mei-

nung zu eroffnen, wolten Wir Unsere Ministros allliier desz fallsz nJilier

instruiren, nnd das Werck mit allein lieisze zuni gedeyliclien schlusz

beford<'rn helllV'n. Awh liabct Jlir Jhrei" May*' zu erk'cnncn zngcbcn,

dasz nachdeni Wir vernoniinen, dasz (li<! Scliwedeii marchiren, und dem
verlaut nach naclier Hol.stein Jlireii wcg nehmcn wolton, Wir so fort

ordre ertlieilet, ein«' gut«; und iinfVlilhMrc diversion zu machen; Unsere

arnK^'e in Francken hatt auch hcfciil zu niarcliircn, so dasz niann sidi

verlioflentlicli keiner surprise zu befahren. Seind Fucli etc.
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P. S. Aiich Vester Eath und lieber getrewer, håbet Jhr bey Jhrer

May"® zu vernehmen , ob deroselben iiicht gefiillig seyu mochte , einen

dero Ministrorum und officirer, Uns auff Unsereu niarclie entgegen zu

schicken, umb mit demselbeu wegen der operation zu concertiren,

welches vvir da es bey Zeiten gescliehe, hochst nothig erachteten, dat:

ut in literis p.

5.

Copia Literarum Domini Electoris Brandehurgici, ad Resid: Fride-

ricum Brandt.
dat: Haag: y\ Maj i.

V. P. Wir erwarten mit verlangen zu vernehmen, dasz Jhre May"
das jenige placidiret und ratiticiret håbe, was jilngst hin im Hage wegen
auszriistung der flotte von seiten der Crone Spanien und des Staats

offeriret, und von Jhrer M* Ministris sub spe rati angenommen håbet;

Welches Jhr dann mit allem fleisze zu befordern und zu poussiren, da-

mit deszfalls keine newe schwierigkeiten vorkommen mogen, wodurch
nichtes wiirde gethan seyn: Sonsten geben Wir Euch ferner hiemit in

gnaden zu vernehmen, was maszen auch bey Unser anwesenheit im Hage
von wegen der samtlichen Allijrten placidirt worden. Jhre May** mochten
ersuchet werden, mit denen ex foedere versprochenen 16000 mann im
Bremischen zu agiren damit der Staat sich der Liineburgischen troupen

gegen Franckreich im fall der noth zu gebrauchen hette; Wir haben
deszfallsz eygenhandig in bey-verwahreten an Jhre May* geschrieben,

welches Jhr gebiihrend abzugeben, und dabey den genommeneu schlusz

auffs beste zu recomraendiren håbet; damit derselbe auch von Jhrer

May**"^ aggreiret werden moge darin mann die Schweden dergestalt auff

dem teutschen boden angreiffen musz, dasz Sie daselbst keine gelegen-

heit zu werben oder zu recrutiren behalten, und wird dadurch auch
Hanover abgeschrecket werden Jhnen beyzutretten. Seind Euch p. Hag
d. f^ Maji —75.

6.

Copia Literar. Ejusdem ad eundem.

dat: Amstcrd: y\ Maij —75.

P. P. Wir haben Eure Relation vom 26 April wol erhalten, und
darausz ersehen Avas Jhr so wol wegen der Caperey alsz auch auff be-

gehren Ihrer May: wegen desz Hertzogs von Gottortf berichtet. Wegen
der Caper woUen Wir mit dem Seelander reden laszen und euch darauff

Unsere gnadigste willens meinung eroffnen. Was die sachen wegen des

Hertzogs von Gottorff anbelanget, so håbet Jhr Jhrer Mayt. zuforderst

zu bedancken vor die confidence so Sie Unsz hierunter bezeuget; Wir
konten ånders nicht rathen, als weil Jhre Mayt: der bosen desseins des
Herzogen, und der mit Schweden getroffenen so schiidlichen alliance
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rersicliert wehren, dasz Sie derselbcn effect iiicht zu warteii, sonderii

demsolben vorz ukommen, und' den tibel intentionirten, die kraifte scliaden

zu thuun zu beuehmen hetten; zumahlen die obligation so einem jeden

Poteutaton obliege seines Estats siclierheit und bestes zu beobacteu,

und schaden zu verhtiten auch Jlirer May" vornehmen liierunter justi-

ficiren wurde. Weg-en der Stadt Hamburg haben wir bereits mit voriger

post an Euren Bruder geschriebeu. Und verbleiben p.

Amsterd: d. j\ Maji — 75.

P. S. Auch Vester Bath und Lieber getrewer, haben Wir so gleich

Eui-e Unterthrmigste Eehition vom 30 April erhalten. Nun Averdet Jhr
ausz Unsern bereits vorhin an Euch abgelaszenen Rescriptis ersehen

haben was gestalt die jenige puncta, wornach Jhr verlanget, bereits ab-

gethan, und Jhre richtigkeit erreichet, Jn dem wegen auszriistung der

flotte bisz autf Jhre May"® ratification vollig geschloszen, auch ein ge-

wiszer tag der ruptur von allerseits Allijrten vestgestellet worden, Und
hoffen wir demnach dasz Jhre May" deszfallsz satisfait seyn werden,

Avobey Unsz dann sonderlich erfreuet, dasz Jhr versichert dasz waun
gleich Holland die Commercien nicht brechen Avolte, Jhre May" sich

dennoch daran nicht kehren, noch in Jhrer gefaszeten resolution hindern

laszen wiirden, dann ob Wir gleich die groszeste miihe angewandt, auch

diesen punct zuheben, ist es Uns doch allerdingsz Unmiiglich gewesen,

und hatt mann Unsz deszfallsz so viele rationes vorgestellet, dasz ob

man zwar in regard Unser dasjenige nicht præstiret, worzu man vermoge

der Alliance und ausz violen andern Uhrsachen gehalten, Wir dennoch

iiber diesen punct passieren miiszen. Gleichwol ist der Staat gehalten

ebenmeszig die ru])tur auf denn bestimmten tag zu thun, und zu decla-

riren, und dabeneben 9 Orlog-schiffe bey Jhrer May: flotte in der Oost-

See zuschicken; Was den march Unserer Ai'mée betriff't, haben Wir
deszfallsz bereits vor 6 tagen mit abfertigung Unsers General Adj utanten

des von Kussow an Unseren General-Feldtmarschall nothigc ordre ergehen

laszeu, allso dasz die armée , wann Jhr dieses erhalten werdet, bereits

in vollem marche wird begriffen seyn, und gehen Wir gleich jetzo selber

dallill inub alles zu beschleuiiigen: So dasz auch in dicsem Stiicke Jhre

May"" nichts mehr zu desiderireu haben werdeii Was wir wegen des

Hoilzogens von Gotorf an Ewren Brudcr rescribiret, solches babet Ihr

von deraselbcn zu vernclinien, und zugleich nebst Jhm Jhrer Maytt zu

hinterbringen: die zusannnenkunfTt zu Ninnvegen wird allcm ansehen

nach so sclileunig noch nicht vor sich gehen, so dasz Jhr noch einc zeit

lang zu Coj)enliagen werdet subsistiren koiinen.

Amsterd {% Maji A« 1(5 7 5.

Xli: Ce Post-scn])tiim cst pour M"" lo Chuncelier Christoffer Brandt, et il

no nous a point comniunirivé la lettre, (jvi contenoit sans doutc

rrTtains i)oints dont il fil nn-ntion a la confeivnce le 15 de May.
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'Hertug Christian Albrechts Skildring af llensborgforliget.

Jm Jahre Auno 1675 iu Monat Jimio ist dieses gescheii,

Wie Jhr. K. M. auss Deiiraarck in diesen Filrstenthumer Slesvig Hol-

stein beyderlein letzmahlen kommen wolten, so haben Dieselbe es Mir mit

eigenem bandt notificiret, und Sie sowoll als der Hr. Keichscantzler Graff

greiffenfeldt versichert, das nicht alleine die oldenburgische sache, son-

dern auch unsre andere gravamina mit Gottlicher hiilffe alsdan insgesambt

abgethan werden solten, auch gedach[t]er Hr. Reichs Cantzler wie er solches

bereits otftmahls gegen meinen Regierun[g]s Præsidenten vorhero contestiret,

also bey dieser gelegenheit absonderlich an denselben nacher hamburg
iiberschicket, das er, wo moglich und es seine disposicion leiden vvurde,

Sich bey Jhr. K. M. uberkunfft alhie Avieder einfinden mochte, dan er

mit keinen andern lieber tractiren wolte, und Sie in eine par stunden

mehr als die vorigen Commissarien in einem gantzen Jahr gethan und

aussrichten wCirden, beym wiederigen so wolte er woll gelegenheit nehmen,

den helfften wegk zu Jhm nacher Hamburg zu kommen, gestaldten er

dan in unterschiedtlichen an Mich sowoll als meinen Præsidenten dan

und wan abgelassenen schreiben nichtes als alles gutes versprochen, also

das Jch Mich fiber solche von Jhr K. M. und gedachten ReichsCantzler

herrilhrende gute promessen recht innerlich erfreuet, und nichtes mehr
verlanget, als das die zeit kommen mochte, das solche erfiillet, und die

mit Jhr. K. M. håbende weitleuffi[g]keiten einmahl vor allemahle auss dem
wege gereumet werden mochten, massen es sich dan hiezu dem aussehen

nach gar woll angeschickt, Den 13 Junij am sontage at'cnt und also

vor Jhr K. M. ankunfft kam Graff Antoni von Altenburg zu mir von

Copenhagen brachte Mir von Jhr. K. M. einen gruss und versicherung

das Jhr. K. M. verhoffeten bey dero uberkunfft alle zwischen uns annoch

streitige schwebende sachen einen solchen guten ausschlag gewinnen sol-

ten, wie er dan auch vom Reichscantzeler mir ebenfalls einen gruss

nebenst guten promessen angebracht mit dem anhange, das der Reichs

Cantzler Mich ersuchen liesse, Jch mochte an meinen Præsidenten schrei-

ben, das er heriiber kerne, massen er Graff Antoni an Jhm selber die

Commission hette, Jhn wan er alhie zu Gottorff ware alles gutes zu

versichern, und wan er etwan zu hamburg und also abwesend wehre
diesen wegen zu Jm reissen, und Jhn anhero bringen solte, wie dan auch

gedachter Graff ohn erachtet das mein Præsident auff" den todt kranck, er

auch selber desw^egen an den Graffen geschrieben. und seine entschuldi-

gung gehorigen ohrten zu machen gebeten, sich noch dieselbe nacht

auffgemacht und in dieser intencion nacher hamburg gereisset, bey welcher

gelegenheit Jch auff" mehr erwehneten Graffen veranlassung auch des

Koniges und ReichsCantzlers begehren an meinen Præsidenten geschrieben,

er mochte dan moglich heriiber kommen, welches der gute alte Ehrlicher

man umb diesc vermeintliches gutes tempo nicht zuverabseumen , auff"

mein schreiben und des Graffen anhalten auch werckstellig zu machen
sich resolviret, Avan er nur umb wegen der hin und wieder liegenden

volckern desto sichrer zu reissen mit einem Koniglichen passe oder

trompetter versehen Averden mochte, gestaldten er dan auch deshalben an
den ReichsCantzler geschrieben, Avie solches nun geschen reisset der
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Gratf wieder auss hambiirg, und kam des morgens friihe am mitwochen

den 16 Jimii wieder auhero, eben zii derselben zeit da mein Cammer-

Juncker Alefeld von hadersleben wohin Jch Jhu dem Konige mich anzu-

melden eutgegen gesandt, revertiret mit der antwort das Jhr K. M. meine

visite sonders lieb sein wiirde, imd meiner zu Flensburg erwarten wolten,

Setzte mich also benebeust meinem Bruder Lb und Graff Antoni und

einigen von meinen Cavalliren nacher gehaltene mittages malzeit auff

und kamen den nachmittag umb 4 uhren nacher Flensburg, dar Jch

recta zu Jhr K. M. so umb 2 uhren arriviret waren hinauff fuhr und

Diesclbe beneventiret, Sie emplingen mich noch zimlich hofflich, nacher

der abentmalzeit bahte Jch Jhr K M. Sie wolten mich wieder nacher

hausse erlauben. weill Jhr K. M. Mir wolten die ehre thun und folgendes

tages eiu frtlstiick vorlieb uehmen. Sie baten zwar Jch mochte die

nacht bleiben, wurde aber entlich dimittiret, also das noch selben abend

meine riickreise wieder antradt, und des anderen morgens umb 2 uhren

friihe wieder nacher Gottorff ankam, welches den 17 Junij war, Den-

selben mittag nehmlich den Donnerstag als d. 17 Junij kamen Jhr K. M.

umb 1 uhr zu Denwerck zu mir, weill Sie nicht wolten auff Gottorff

kommen, und nahmen das frtisttick aldar vorlieb, auch Jhro Ministri,

wie nun Jhr K. M. ehrsten waren abgestigen, so traten Sie zu Mir, und

sagten das der Hr. Eeichscantzeler hette Jhr berichtet, das Jch den tag

vorhero mit Jhm auff misere sachen hette geredet, auch gerne sehe, das

Sie mochten zum ende gelangen, Sie verlangten nichtes mehr als eben

dasselbe, wie Sie dan darauff den EeichsCautzler rieffen, der dan auch

eben dasselbe contestiret, uud saget darauff, das er hoffte, das der Alte

Præsident Sich auch einfinden wiirde, dar Jch dan saget wan Jhn der

liebe Gott nicht abhielte, er sich einstellen Avurde, darauff' antwortet er,

Jhr K. M. wurden Jhm einen trumpetter mit eiuem passe senden, welches

doch nicht notig wehre geAvesen, er hoffte es- solte alles gut wehrden,

darauff" ginge der Konig zu taff'ell, bey der mallezeit fing greiffenfelt an

ein glass zu nehmen, auff gliicklichen Succes der tractaten, und bracht

mir es, d[ar]autt' Jch antwortet, Jch weiss nicht wem Jch es bringen

soli, antwortet der Reichs Cantzler Jhr. M. thun es woU bescheit, darauff

der KiJnig saget nun Ja die ist mir lieb, wie nun die malzeit geschen

war, tratt der Konig zu mir und lies sich ein glass geben uud pracht

mir noch ein mahl auff" guten Succes der traiten, und fragt mir der

vctter komrat woll einniahl nacher Konsburg, Jch antwortet Jcli wuido

nicht unterlassen Jhr M. auffzuwarten, sagten Jhr. K. M. es wurde Jhr

lieb sein, und. hoffeten, das unsore sachen auch soltcn als dan woll ab-

gethan werden. Hier auff luihmen sie abscheit, und setzten sich zu

])ferde, welchches
\
sir II umb 4 oder 5 uhr wahro, und Jch begleitetJhr

M. bis ein lirtel weges, dan der Konig selber saget, es ist zeit wir muss

alhie abscheit nehmen, der vetter komme nur zu uns. antwortet Jch

werde meine aiiffwartung nicht vergessen, diescs war der abscheit, Daraufl

ritte Jch nacher hausse welches umb donnerstage d. 17 Junij war. Den

18 Junij ist mein alter J'ræsident von hamburg abgereisset, und den 19

Junij durch rensburg gekommen und alsobaldt zum Keichscantzler ab-

gestigen . dar Sie dan iiber S stunde mit einander die sachen zimlich

liart liabcn (Ifbatin-t. und cntiicli alles mit guter hoffenung in zimliclien
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schlusse abgeredet haben, und also von einaiider gegangen und ein ander

die handt haben darauff gegeben, also ist mein Præsident so kranck als

er wahre, docli dieselbe stunde Avieder weggereisset und denselben tag

alhie des abens umb 9 uhr angelanget und den 21. Junii am montage

auss allem was unter Jhnen passiret, und in was von terminis die sache

stunde referiret, und also das Jch es erstens nicht hab glauben wollen,

dar er mir dan versicbert das es so gut als gethan war, und nur einige

meine ministri dahin zu senden, und das ubrige abtlmn konten, wan Jch

wurde selber hin kommen , hett Hr. Griffcnfelt versichert , alles solte in

eine halbe stunde gehoben sein, darauff Jch mich recht von hertzen

erfreuet, und sante alsobalde den andern tag als nehmlich den 22. Junij

meinen amptman von Gottorff hans Adolph von Buchwalt, und meinen

vice Præsident Kielman und CammerRatt Cramer hin, um in Gottes

nahmen den anfanck wegen des Lantages zumachen, und der anderen

gravaminum halber mit den Koniglichen weiter und ein versuch zu thun,

wie nun meine Commissarien ein tag oder drey aldar gewesen waren,

so schrieb der Reichscantzler an meinen Præsidenten, das er mochte, bey

mir anregung thun, das Jch balde kommen mochte, dan Jhr. M. warteten

meiner, dar auff Jch meinen Cammer Juncker osterhaussen den 24 Junij

mit ein handtschreiben an Jhr M. wie auch an den Hr. Reichscantzler,

das er Jhn mochte adresse machen, nacher Rensburg hingesandt, welche

adresse er Jhm auch gemacht und befordert, ist denselben abendt wieder

abgefertiget, da der Konig Jhm gesaget es wehre Jhm lieb er erwartet

meiner, Jhn auch 2 malil gefraget, ob der alte Præsident nicht mit

kerne, dar er dan geantwortet er wuste nicht ånders, es soli mir lieb

sein hatt der Konig geantwortet, und der ReichsCantzler hatt Jhn auch

ein schreiben wieder mit gegeben, und ist dar auff des nachtes umb 10

uhr das sie sonsten nicht thun auss gelassen w^orden, kam die nacht zu

mir und bracht mir die antwort, das es Jhr M. lieb sein solte wen Jch

kommen wolte, also das Jch in Gottes nahmen den 25. Junij am freitage

von Gottorff auffbrach und meine reisse nacher Rensburg vortsetzet, und
kam des mittages aldar an dar Jch dan mit stticken beneventiret wurde,

und Jhr K. M. mir noch zimlich freuntlich bege[g]neten, also blieb Jch

denselben tag und wie auch die nacht, nacher der mittages mallezeit

kamen meine leute, die Jch deputiret hatte, zu mir, und berichteten das

es sich aldar in den ersten tag noch zimlich schlecht angelassen, aber

den anderen tag etwas besser wehre gewesen, also das Jch einiger massen
alteriret wurde, aber Jch verliesse mich doch noch auff die abrede von dem
Hr ReichsCantzeler und mein Præsidenten, und die parole die sie einander

hetten 2 mahl gegeben, den 26. Junij Avelches den sonnabent war kamen
meine leute wieder vor der mittages mallezeit zu mir, referi[r]ten das es

noch schlechter wie vorhin stunde, also das mir fast alier guter muht
verschwandt, aber der Hr Reichscantzler hatt meinen præsidenten gebeten,

das er mich mochte ersuchen in seinem nahmen, Jch solte mich nur nicht

davon kehren, mochte nur Jhr. K. M. den gefahlen thun, diesen tag und
nacht zu bleiben, er verhoffte das er mit meinem Præsidenten zum zwecke

gelangen wiirde, nacher der mittages mallezeit, trådt Jch zu Jhr M. und
begert das Jch mochte dimitiret werden, nacher hausse zu reissen, oder

ob Jhr. M. befehlen das Jch Jhr noch lenger auff warten solte
,

gaben
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Sie mir zur antwort, Jhr solte lieb sein wen Jcli diese nacht noch bleibcn

wolte, das sie gerne selieu, das misere beiden ministri noch eine confe-

rance halten mochten, und verhoffeten das man dar wurde herausser kom-
men, also resolvirete Jch mich, und bliebe die nacht in guter hoffenung
das alles zum besten gelangen solte, Darauff ging der Konig in seine

Cammer, und Prince Georg und Jch wie auch Graff Antoni und gosche
von Buchwalt und andere Cavalier blieben stehen, so nahmen wir wilrffel

und spieleten bis 3 uhr war, so saget Prince Georg Jch halte auff, also

gingen wir von einander, und Jch ging auch in meine Cammer, welches

o uhr war, aber Jch mercket das des Koniges gesichte nicht also war
wie er beim spielle auss und in ginge, aber kam doch noch und setzet

mir einen satze, im spielle, aber es wahre nicht wie vorher war gewesen,

Jch dachte aber nicht so arge, als das Jch leider horen musste, das alles

wolte zu wasser werden, und wie in meiner Cammer kam selber sahe das

etwa nacher 3 uhr die thore versp[er]ret wurden und keiner auss noch

ein kommen konte, also das Jch woll sahe das etwas pregna[n]tes vorsein

muste, aber nicht das man mir ein so schlechtes tra[c]tement geben wolte,

und so schlechte mit mir umb zu springen gesounen, als nehmlich folget,

Dieses finge den 26. Junij am sonnabent åbent um 7 uhr, da dan
der ober Marschall winterfelt den Marschal Bulau sendet, und liess durch

meinen Cammer Juncker osterhaussen mir sagen, Jhr. M. hetten ein wenig

zu thun im rath imd wollten alleine speissen, ob Jch wolte alleine speissen,

das war am sonnabent åbent, und welim Jch wolte bey mir haben, so

mercket Jch woll was die glocke geschlagen hette, lies mich nichtes mercken,

und batt ob der Amptman hinrich Blume von Rensburg mochte mit mir

speissen, aber es konte nicht sein, also hielte ich mahlezeit mit Marschall

Bulau und Min: Paul Kantzaw, und einen jungen Molcke der vorschnit und

meine leute. Den 27 Junij am sontage so liesse der Marschal fragen, ob

Jch in die predigt kommen wolte, der Konig und der Prince wurden in

Jhr M. Cammer bleiben, es wehre ein stuhle gesetzet bey der thtir am-
sahle dar kunte Ich die predigt horen, Jch lies mich entschuldigen das

Jch noch nicht angezogen wehre , es war aber meine gelegenheit nicht

bey die Canaille zu sitzen, also blieb Jch in der Cammer, den mittag

dachte Jch, Jch wurde zu taffell geholet werden, so wurde ohn angemeldet

in mein cammer wieder gedecket, und blieb den gantzen tag alleine, als

nur meine leute wahren bey mir, das weret biss den 28 Junij, also das

Jch woll mercket wie es gemeiuet war, und leider erfahren muste, wie

folget, das also meine gute intenciones, und was man mir versprochen

liatte zu wasser wurden, und muste leider Gottes schlechte tractement

vor die gute parole erselien, indem keiner von den Koniglichen Ministris

oder bedienten zu mir kam, und kurtz Jch von allen leuten in so weit

verlassen zu sein schiene. Den 29 Junij am dienstage, sante Jch zu

dem ober Marsdial winterfelt und liess Jim bitten er mochte mich ein

luahle zusprechen, also kam er den nachmittag, dar Jch Jhn dan ersuchte,

er infjchte mein Freundt vetterliche recommandation und grusse bey Jhr.

M. anbringen, das Jch seho Jlir M. verenderliches gesichte gegen mir,

und wehre Jhr M. atich nur beschwerlich, also das Jch bete Jhr M. mOchten

mir meine dimission geben, und mich zu den meinigen ziehen lassen,

welches d«'r ober Marscliall auih vcrrichtet, und denselben nachmittag
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umb 4 uhr wieder zu mir kam und mir leider die schlechte antwort von

seinem Konige bracht, Jhr K. M. liesen micli wieder Freundtvetterlich

grussen, und wurden mir raeine riickreise nicht verhindern, Jch mochte

nur eine solche resolucion in den passibus welche Sie meinen Ministris

durch die Jhrigen proponiren lassen, gegeben die zureichend weren, Er

nennet solche passus nur kleine bagatelles, und die sie raeineten resonabel

sein wurden, Jch hette mich balde darauff zu resolviren, das Jhr M. ein

vergniigen und Jch dardurch meine rtlckreisse selber nicht verhindert, im

fall dieses nicht geschehe, das Jhr M. nicht zu andern resolution schreiten

musten, das Sie nicht gerne zu kemen, welches den 29 Junij war, Jch

antwortet darauff das vielleicht der Hr. ober Marschal durch veranlassung

Jhr. K. M. mit mir schertzete, antwortet er hette dieses aulf befehl Jhr. M.

miissen thun, antwortet Jch wehre ein freyer Reichs Fiirst und hoffet

man wtlrde mich damit verschonen, darauff nam er abscheit, Den-

selben åbent muste Jch leider horen, das man meine residence Gottorff

hette berennet, und die helffte guarnison so woll zu fusse als die zu

pferde, so ausserhalben des schlosses lagen im arrest genohmen, wie auch

meinen anderen civilen officieren angesagt auss ihren heussern zugehen,

also auch den andern dag [sie .'] in rensburg die Jch von meiner garde bey

mir hette auch word en in arest genohmmen, und der corperal dabey den

Jch hatt mit genohmen in meiner gegen wart dar Jch im fenster lag,

muste sehen das Jhm der degen wurde abgeforde[r]t, also das Jch es

soweit mich gedulden muste, und erwartet entlich was darauss werden

wurde, und wurden auch alle åbent meine tilre fest zugebom(met?), Darauff

dan den 30 Juni am mitwochen die Konigliche Ministri mit Jhrer sprache

nochmals heraus brachen, als nemlich man solte Jhnen tonnig ^) und Gottorff

und die holmer schantze mit alier attollerie garnison tlber lassen, Jhnen

meine volcker unter Jhro milice geben, und die Jhrigen wieder in meine

Vestung einnehmen, Diese dispute wert leider Gottes biss den 2 Julij

dar Jch darauff demutlich saget das Jch dieses nicht thun kunte, mich

aber erbott, das wen man einige bose impressiones von mir hette, Jch

Jhnen himit die zu benehmen, so mochten Jhr M. so viell garnison mit

ein legen als Jch darin hette, oder die garnison die Jch darin hette,

solte Jhr M. zu gleich mit schweren, aber es htllffe nichtes, sondern

santen mir ein schreiben, das Jch abschreiben solte an meinen Commen-
danten, das er solte die vestung tlbergeben, welches Jch aber nicht thun

wolte, setzet mich darauff uieder, und schrieb ein handt brifllein an Jhr

M. und batt das Jhr M. mochten die an mir håbende impressiones faren

lassen, und was Jch mich erboten hette acceptiren, als das weil Jch sehe

das Sie tonnig begerten, Jch entlich muste es Jhr so weit tiberlassen,

aber bette mich vor her ersten zu erlauben, (Avieder?) zureisen, dasselbe

wolt mich nicht zugelassen werden. Aber Jch muste leider Gommissarien

benennen, als mein Stalmeister gtlntratt und meinen Maior otte Rantzaw,

(vorm ort?)^), sie den Commendanten vermelden das er die Vestung iiber-

M tonnig o: Tonning.
^) Her findes over Linien nogle Ord med latinske Bogstaver, hvis Mening vi

ikke kunne gætte. De se ud som: Cris cone disi Grim (eller: lois cona-
diri Crum eller noget lignende).
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gebeu solte, daraiiff zogeu sie den 3 Julij hin aber schrieben wieder zu-

riieke, das er sich dar in weigert, dar an er sehr woll getlian, darauff

wurt alles noch erger nnd wurt gar hart gesprochen, also das Jch ge-

zwuugen wurde CammerEath Crammer dahin zn senden, mit ein schreiben

an Commendanten, nnd Jhn ansagen lassen er solte es iibergeben, welches

den 4 Julij .war des morgens umb 6 nhr geschahe, Jch hielte an man
mochte mir schrifftliche versicherung geben, wie sie mir es hetten ver-

sprochen nacher dieser bosen zeit es alles also wieder zu restituiren wie

sie es bekemen, aber es kunte niclit sein, wurde also geantwortet des

Koniges parole wehre mehr alls alle schriiftliche versicherung, das war

leider das tractement, Alls nuu alles iibergeben war so zwunge man
alleleute, zuschweren, und sante sie nacher der Graffschaft Oldenburg, dar-

auff sie alles in possession ein nahmen, Jch batt nun mir die garnison

autf Gottorff zu lassen, aber es kunte nicht sein, Den 4 Julij wie

alles iiber war, so lies Jch den Reichscantzeler zumir bitten, wie er auch

kam, darin Jch Jhm so vielle in eille geschen konte, remonstriret, das

mir vor ehrst leit thette, das man tibell impressiones von mir hette ge-

nohmmen, da Jch doch in allem was mir importiret wurde, mich un-

schuldig wuste, wie Jch dan hette horen mussen, das 1 von mir und

meiner Gem Lb ^) so schimfflich geredet, als wen Jch Sie rude tractiret

mit Degen und Fiisse geschlagen, und gestossen, und gesaget gehe nun

hin und klage es deinem Bruder, welches mich von hertzen schmertzt,

Zum 2 das Jch hette iibell vom Jhr M Person geredet, zum 3. das

Jch mit Schweden hette eine alliance gegen Denmarck gemachet, zum
4 das Jch hette die holsteinischen Stende gegen dem Konige aufigewiegelt,

und 5 das Jch vor hamburg in Schweden hette gesprochen und geholffen

das eine Alliance mit Schw-eden und mir Contra Denmarcken geschlossen

worden, also riffe Jch unsern Erloser der ein richter alles unser thuH

und lassen ist zum zeugen, das dieses alles Falsche wehre, den was dem
1 punte anlanget so [were?] mir das hertzlich leit das was Jch ilber alles

estimirte man mit mir soliderlieh da mit verfuhre, welches dan nimmer mer

konte wargemachet werden, und falsch wehre, und kSnten nur meine Gem
Lb welche in Copenhagen wehre bey Jhrer Fraw Mutter fragen lassen,

ob Jch dieselbe iemahls dergestaldt, tractiret, (gestalten V) dan auch das was

der ander punte, das von dem Konige tibell soli geredet haben ein pure

auftlage wehre, betreffent den 3 punt wegen der mit der Crone Schweden

gemachten alliance, wehre nichtes preiudici[r]liges darin gegen Denmarck,

sondern nur bloss zu defension meines hausses angesehen, was den 4

punt anlanget solte mir kein ehrlicher mensch nach sagen, das Jch solte

die stende von Jhro schuldigen devotion gegen dem KOnige abhalten, und

hette nur beini vorgewescnen Lantatge \sic!\ als dieses Jahr Kegierendcr

ilr. gesprochen, und die uninogliclikeit solche grosse Summa, wio vom KOnige

begert worden aullzubringen remonstriret, was den 5 ])unto anbctrifft, so

hett<' Jcli zwar vor hanibiirg in Srliwodcn gesprochen, aber nichtes was

Jhr M noch meine intresse touchirot vorgcben, sonder Jhro eigen nutzen

halber, als Jhro gravamina im Bremschen anlanget, selbe zu erOrtorn ge-

') „Gf'rn Lb" bcty(i<'r (icniiihliii licbon, li;,'o Koin „nru<lrr \^r {H'uh\ 12) bo-

ty(]«T li«'ljt'n I>ru«ler.
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beten, welclies sie auch erhalteu, das ander was daselbsten vorgegangen

wåre mir nicht wissent.

Was nun die beiden ersten punten betrift't, glaubet der ReichsCantzeller

selber nicht, das solches geschen, man hette es aber dem Konige so

hart vorgebracht, das er kaum darvon abweichen wolte, was den 3 punt

anlanget, so hette man kein Foedus ohne mit wissen seines Koniges, der

alle mahle mir hette meine versicherung gegeben, nacher sollen ratione

den 4 passus, hette man sich nicht alzusehr den stenden annehmen sollen,

dan Jch selber dabey intressiret wehre, wie dan auch letzlich wegen

hamburg als unterthanen man zu vielle gethan, man hette sich nicht in Jhren

als unterthanen sachen mischen sollen, weill man iiberdem dabey intresse

gehabet hette, und was sollche sache nun wehre[?], Jch lies dieses durch meine

ministres gar weitleuffig belegen, und meine unschult dadurch manifestiren,

Darauf batte Jch den Reichscantzler er mochte meine recommendation bey

Ihr. K. M. machen, und helffen, das weill Jhr M. nun meiner person und

alles woll versicheii wehren, Sie mich nun wieder frey lassen, und zu den

meinen wieder zu ziehen vergonnen wolten, und blieb also den tag soweit

dabey, und versichert mich aber dabey, das Jhr. M. weiter keine pretention

wurden machen, noch auff mich und meine untherthanen, sonder mich

alles in ruhigen stande lassen. Den das sie dieses hetten gethan hetten

Sie miissen thun, weill sie Jhro alliyirten zu hiilffe schicken musten, also

musten sie sich des riickens versichert wissen, also wert dieses vom 26

Junij bis den 5 Julij, montages, also muste Jch solange als verlassen

wehren von allen leuten alleine sein, und kam auch kein mensche zu

mir als meine eigene leute, und sprach mich von den Koniglicheu keiner

zu mir.

Den 4 Julij sendeten Jhr M. dero Stalmeister haxthaussen die nacht

jiacher Gottorff mit ein handt brieflein zu meinem Bruder Lb. und Jhn er-

suchen das er den andern tag nehmlich den 5 Julij mochte nacher rensburg

kommen, da dan meiu Bruder Lb. densclben tag wehre kommen, wenn Bm
nicht ein catare hette daran gehindert, also das er Sich excusiret das

er den selben tag Jhr. M. nicht konte auffwarten, er wolte doch sich be-

fleissigen den andern tag als den 6 Julij Jhr M. auffzuwarten, wie nun

der 5 Julij kam verlanget Jch recht von hertzen was man dan entlich

weiter mit mir anfangen wolte, also das Jch in rechter betriibniss war, so

kamen Jhr. M. nebenst princ Georg und der Hr. Reichscantzeler den mitag

umb 11 uhr zu mir in der cammer, und der Konig embrassiret mich und

that grosse promessen, das Jch dieses alles hette gethan, und versichert mich

aller freuntschafft, und nahm mich auch mit sich nacher seine cammer und

war zimlich freuntlich, speisseten zusammen, und musste nacher der mal-

zeit einen halben rausche drincken, zu dancksagung, und wieder meinen

willen, den Jch dan nacher der malzeit meinen abscheit nehmen wolten,

sagt Jh M. Jch mochte die nacht noch bleiben, und blieb auch deswegen,

weill mein Bruder Lb. den mittage, als den 6 Julij dar kommen wolte,

wie er auch den 6 kam, vor der mittages mallezeit, nacher der malzeit

nahmen wir unter die glosser die herumb gingen abscheit, und setzten

unsere reisse fort wieder nacher hausse, dar wir dan mit stiicken wieder

begleitet wurden, aber der Konig befohle das meine Ministri solten alda

noch bleiben, das die andern sachen die noch iibrig wehren follenkum-

II. 2
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lich mogteii in gute wege gebracht werdeu, welches solte heissen auff

besser verstentniss und vertrauen, und dabey eine neue und bestendige

union, darauff kam Jch den åbent nacber Gottorff, da mir leider vor ehrst

meine leute bege[g]neten, die sie zimlicb rude und zwar als prisoniers

de guere tracti[r]ten, also das Jcb dieses vor ehrst mit betriibniss an-

seben muste, zum andern meine Kesidentze mit Koniglich volcke besetzt

und alles in elendem zustande so gar aucb das nichtes versclionet, son-

dern alles mit ungewohnlicher einquatirung beleget worden, meine ministri

håbe Jch aber mocht 10 tage nach lassen, und in den 10 tagen als

nehmlich drev oder vier tage nach meiner ankunft auff Gottorff, kamen

einige auss Jhrer mittell zuriicke, und taten mich relacion, als hans

Adolff von Buchwalt amptman von Gottorff, hans hinrich Kiellman

amptman von Kielle. und der YicePræsiden Kiellman und der Cammer-

Katt Crammer, berichteten, Avie das im achta aller angewanten remon-

strirung alhie nicht weiter zu gedencken und da sie einen gar reso-

nablen auffsatz zu auffhebung aller gravaminum ilbergeben, alles plat

abgeschlagen und Jhr. M. begehren were das bey sich håbende original

von mir vollenzogen werden solte, was sie anginge thatt es Jhnen

von hertzen leit das sie diese bohtschafft bringen mussten, und in

dieser negotiation so unglilcklich gewesen, an Jhro sorgfalt hett es

nicht ermangelt, Jch wllrde indessen dieses werck als hochst wichtig

bey mir reifflich iiberlegen, und sie mit einer resolucion wieder ab-

fertigen, zumahlen Jnen nur wenig stunden auszubleiben erlaubet, der

Konig reissfertig, und dieses sein proiect ohn einiger wiederrede, und

befor er weck zoge annoch vollenzogen haben wolte, wie dan solche

rede heraussen gefallen wor auss nicht alleine wan solches proiect von

mir nicht solte beliebet werden, genugsamb zu schlissen, und auch woll

frey hcrausser sagten, das unter dem schein des Fiirstenthumb Sleswig

ein Lehn von Dennmarck, sie mir nicht alleine solchés einziehen, sonder

auch wegen meines theils in Holsteinischen etwas wiedriges am Keiser-

lichen hoffe ausswircken wolten, wie Jch dan selber auss wiene davon

nachricht gehabet, das wen man von Kouigliger seite wurde anhalten

umb mein anteil holstein, man es Jhm nicht abschlagen wurde, ob Jch

mich hir innen zwar gar nicht finden kunnen, sondern lieber alles fiber

mich gehen lassen wollen, so håbe ic dennoch in betrachtung das von

Jhren leuten durchgehons umbriuget, ia selber auff meinem schlosse

durch frembde guarnison bewachtot und glcichsamb annoch gefangen ge-

halten, und dabey auch noch bedacht das Jch mich bey landt und leute

noch conserviret behielte, in einen sauren apffell gebissen und diese un-

gliicksehlige tractaten vollenzichen miissen, durcli welche mir zu leider

wieder lueinen wiUen, auff dem was mir beim letzten Nordischen Frieden,

benamlich die Souvercnite das Ampt Swabsted nebenst dem hiesigen

tlium und die helffte des capittels zu satisfaction eingereumct worden,

die unstreitigc mitregierung in diesen Furstentluimeru, die halbo ])erecei)-

tion der von den Stenden eiukomiiicndcn collecten und andere mere

regalia entsagen worden, dieses ist dei- walirhafftige verlauff, dasienigo

so zu J{('ns]j»irg bey meiner abgelegeten visite, und licinacliniahlen i)as-

siret d«'r unerlif'uten cxactionen so von nieinen unteitlKinen indessen ge-

nohmen worden und wor mit diesclbe bis dato annocli graviret werden,



Hertug" Christian Albrechts Skildring af Rcnsborgforliget, 19

welches dem Allerhochsten Gott alles ambesten bekant ist, und auff

diese meine eigene auffgesetzte handt und relacion in kurtzem kan
sicherlich geglaubet werden, und auch versichert sein das kein zusatze

dabey ist, uui der Allerhochste woll unsser helffer sein.

Anno 1676 den 11 Marts haben die dehnischen meine Vestung tonig

zu rasiren und die attoUeri und zeugheusser wie auch ammunition

wegzufiihren; ist dieses wessen noch gebliebcn und die besetzung auff

Gottorff noch gewesen, mit mein hoffe verdruckt, also nahme Ich mich

eine snelle reisse vor nacher eiligeu [?] zu mein Bruder Lb. zu ziehen

welches den 15 Marts tate, wie Jch dan durch Kiele kam und wolte

nacher Eitin, kamen mir 2 reiter wieder nacher, der eine zu pferde,

der ander zu fusse , und fragten wo Jch her keme , und hin Avolte , da

Jch dan saget hir von kile und reitte nacher eitin, und merckte [?] Jch

um rath und sage das da Jch solange nachricht von hette, das es war
wehre, liesse mich nichtes angehn, und blieb den mitwochen åbent wie

auch den freitage bis zu åbent, welches den 17 Martj war, und fuhre

mit mein Bruder Lb. nacher stendorff, und wie wir wieder zuriicke kamen.

so kam des Amptmans verwalter, und berichtet das der Amptman
Kiellman von den denischen gefencklich wehre weggeholet, und der Alte

president und Vicepresident und Marschal Kilman den 17 [?] am donnerstage

[sic !] waren von meiner residentze Gottorff gefencklich abgeholet wordeij,

so machte ich mich den selben åbent als den selben åbent umb 6 uhr

auff", und ritte die uacht durch biss des morgens umb 7 uhr in hamburg
ankam, welches den 18 Marti war, umb meine freiheit zu salfiren, den

was den dienern geschiet kan den Hrn auch geschen, den montage

darnacher als den 20 Martj kam mein amptman hanss Adolff von buch-

walt und bracht mir ein schreiben vom Konige in Denmark, das der

generahle Arnstorff Jhn gethan hette mir einzulietern, welches Jch auch

auffbrach und also balde sahe, das es auff mein person auch mochte

angesehen gewesen sein, da dar in diesse worte stunden Jch solte mich

catigoris erklehren, ob Jch die trachten die mir abgezwungen sint halten

wolte, oder nicht, darauff Jch dan mein Gott dancktte das Jch alhie wehre,

soweit ist es blieben die 8 tage.

Nachgehents hat man auff viele art undt weise gesuchet mich

wieder nach meiner Kesidence zu locken, gestalt man dan baldt den

geheimbten Eaht Gosig von BuchAvaldt, baldt den Amptman Sehstede aus

Dennemarck mit brieffen zu mir gesandt, undt promessen undt drohungen

zugleich unter einander meliret, Wie aljer dieses nichtes bey mir ver-

fangen wolte, da Jch durch schadeu klug gemachet worden war, Erhub
Sich die Konigl. Fr. Mutter selber von Copenhagen nach Gottorff, in

meinung Jch wurde ihr da die visite geben, Meine Ohren stunden aber

nicht dahin, Setzte ihren weg darauff nach Itzehoe undt folgents nach

Altonae weiter fort, woselbsten der Hertzog von Hannover sich auch

einfandt in willens mich aus Hamburg zu gehen zu persuadiren, undt

mir einige ertragliche, wie Sie meinten, u. sagten, conditiones zum
vergleich fiirzutragen, gestalt dan zu dem Ende hertzog Ehrenst Giin-

ther Lb., auch verschiedene Cavalliers, zu mir abgesandt wurden , Jch

hette mich nicht einbesondern vielmahl verbrandt, kunte dannenhero

mich nicht zu solcher visite resolviren, Wie Jch aber horete, das Jhr
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Maytt. wieder zuriicke reisen wolteii, undt damit Sie sich nicht tiber mir

zu beschweren liette, ritte Jcli uebeust meinen Cavallieren des morgens

frilh zum Thor hinaus, hatte auch das glilck das ich Sie ein wenig

von Altonae auff dem wege rencoutrirte, Jch stieg so fort vom pferde,

erwies Ihr alle miigliche civilitet, undt brachten woll eine viertheil Stunde

mit solcher unterredung zu, Als Jhr Maytt aber mich auff solche dis-

coursen, welche unter dem biossen himmel, undt aus dem steigreiff nicht

konten debattiret werden, fiihren wolte, machte Jch der Sache ein ende,

recommendirte mich auff das allerbeste, undt ritte mit meinem Comitat

zur Stadt wieder hin, woselbsten Jch bis anhei'O, wieder meinen willen,

subsistiren und hoff" halten miissen, Was noch ferner weit hirauf kegen

mir u. meinem Hause fiirgenommen werden wirdt, ist dem groszen gott

allein bekandt, Der wirdt meine gerechte Sache ansehn, undt mir nach

seinem gnadigsten willen wieder helffen, Dieses ist meine Relation,

welche Jch mit eigner bandt auffgesetzet, welcher man sichern glauben

beylegen kan , sintemahl es alles auff solche weise geschehen undt der

geringste zusatz nicht dazu kommen ist. Der hochste gott wolle unser

aller helffer sein.

Rendeshurgischer Vertrag zwischen Jhr. Konigl. Mayt. Christiano

Quinto p. und Hertzog Christian Albrecht zu Gottorff p.

de a° 1675 d. 10. Jiilij.

Wir, von Gottes gnaden, Christian Albrecht, Erbe zu Norwegen,
postulirter Coadjutor des Stiffts Liibeck, Hertzog zu Schlesswig, Holl-

stein, Stormarn, unnd der Dithmarschen, Graff zu Oldenburg, und Dellmen-

horst, Thun kundt hiemit, Nachdeme eine zeither zwischen dem Durchleuch-

tigsten, Grossmilchtigsten Fiirsten, Herrn Christian dem Fiinft'ten, Konig

zu Dennemarck, Xorwegen, der Wenden, und Gothcn, Hertzogen zu

Schlesswig, Hollstein, Stormarn, und der Ditmarschen, Grafen zu Olden-

burg, und Dellmenhorst und Uns sich verschiedene Irrungen, und

Missverstiinde erhaben, und angesponnen, welche leicht, wann denselben

nicht in Zeiten wiire gesteiiret worden, zu schiidlicher weiterung auss-

schlagen konnen und dannenhero Jhr: Konigl. Maytt: Wir in Dero Stadt

Renssburg Freund Vetter- und Schwiigerlich besuchet, umb solche ent-

standene misshelligkeiten diirch giitliche mittel und wege abzuthuu, und
beyzulegen, und diesor Fiirstenthumber und Landen wollfarth und Hor

zuversichern, Jlir: KOnigl. Maytt: auch Jhro solche heilsahme intention

Freund Vetter- und Sohwag(3rlich gefallen lassen, und solcliem nach die

Hoch- und WoUgebohrne, llerr Peter, Gniff zu GriHenfeldt, und Tonsz-

berg, Herr zu Sarabsoe, Rrattingsburg, und Wiessburg, Ritter, Jhr:

KOnigl. Maytt: ReichssCJantzler , wnd Geheimer Rat li , l^riPsidout im

Collegio Status und der (Jantzley, so dann llerr Friederich von Alilefeldt,

Graff zu Langelandt, und IJixingen, Freylierr zu Moerssburg, Kr])herr zu

Sehegardcn, Grawenstcin, und in der AVildniis, Ritter, Jhr: KOnigl. Maytt:

Geheimer -Kstats- und Land J{;>tli, Stadthalter in den Fiirstentliiimen

Sdiii'sswig IIollst(Mn, (Jouv<'rn(;ur ujul Ainbtnian zu Steinburg, und in

Dithmarschen, allcrgn.'ldigst committiret, umb mit Unsern auch liiorzu ver-
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ordueten respectivé Regierungs -Præsidenten, Landt- Geheiraen- und
Cammer Rilthen, HoffCautzlern, VicePræsidenten, Ambtleiiten zu Trittaw,

Reinbeck, Kiehl, Bordessholm, Gottorff', Tondern und Moorkirchen, und
Lieben Getrewen, Den Wollwiirdigen, WoUEdlen, Hern Johan Adolph
Kielman von Kielmanszegk, auff Satrupholm, Obdorff, und Bundsbiill,

Thumb Probsten Unserer Kirchen zu Hamburg, Hrn Hansz Hinrich

Kielman von Kielmanszegk, auff Qvarrenbeck, Marutendorff", und Cronss-

hagen, Probsten des Closters St. Johannis fiir Schlesswig, Hansz Adolph
von Buchwaldt, auff Borstell und Grabaw, Hansz von Thienen, auff

Wallstorff, und Borghorst, Friederich Christian Kielman von Kielmansz-

egk, auff Kohovet, und Andreas Cramer, auff' Hoyersworth, zusammen
zutretten, die sache reifflich zuiiberlegen, und darinnen einen gewissen

schluss zutreffen, welcher dann nach gehaltenen verschiedenen conferen-

tien in folgende Articul verfasset, und auff ratification unterschrieben

;

Kundt vnd Zuwissen seye hiemit Manniglichen, Nachdemmahlen zwi-

schen dem Reich Dennemarck, und den Furstenthiimbern Schlesswig

Hollstein, zu deren sicherheit und wollstandt gewisse Uniones und zu-

sammensetzungen von alters her auffgerichtet worden, die man offtmals

beiderseits renoviret, und nach gelegenheit der zeiten vermehret, und
verendert. Und dann der Durchleiichtigster, Grossmachtigster Fiirst und
Herr, Herr Christian der Fiinffte, Konig zu Dennemarck, Norwegen, der

Wenden, und Gothen, Hertzog zu Schlesswig, Hollstein, Stormarn, und
der Dithmarschen , Graff zu Oldenburg und Dellmenhorst, wie auch der

Hochwiirdigster, Durchleiichtigster Fiirst und Herr, Herr Christian Al-

brecht, Erbe zu Norwegen, postulirter Coadjutor des Stiff'ts Liibeck,

Hertzog zu Schlesswig, Hollstein, Stormarn, und der Dithmarschen, Graff

zu Oldenburg und Dellmenhorst, dafiir gehalten, dass bey gegenwilrtigen,

schwiirigen, und gantz gefahrlichen leiiffen, eine hobe nothwendigkeit

ware, solche Uniones nach dem loblichen Exempel Ihrer Konigl. und
Fiirstl. Vorfahren gleichfals unter sich zuernewren, und nach jetzigem

Zustande und Beschaffenheit des gemeiuen Wesens, und Dero Reichen

und Landen einzurichten, dass demnach solcher heilsahmen entschliessung

zufolge, Sie in hiesiger Stadt Rendessburg dero hierzu verordnete Com-
missarien, als auff seiten Hirer Konigl. Maytt: die Hoch- und Woll-

gebohrne, Herr Peter, Graff zu Griffenfeldt, und Tonszberg, Herr zu

Sambsoe, Brattingsburg und Wiessburg, Ritter, Ihrer Konigl. Maytt:

ReichssCantzler, und Geheimer Rath, Præsident im CoUegio Status,

und der Cantzley, so dann Herr Friederich von Ahlefeldt, Graff zu Lange-

landt und Rixingen, Freyherr auff Moerssburg, Erbherr zu Sehegarden,

Grawenstein, und in der Wildniis, Ritter, Ihrer Konigl. Maytt: Geheimer-

Estats- und Land Rath, Stadthalter in den Fiirstenthiimen Schlesswig

Hollstein, Gouverneur und Ambtman zu Steinburg, und in Dithmarschen,

und auff Ihrer Fiirstl. Durchl. seiten, die respectivé WollEhrwilrdige,

HochEdelgebohrne, und HochEdler Herren, Johan Adolph Kielman von

Kielmanszegk, auff Satrupholm, Obdorff, und Bundsbiill, ThumbProbst
in Hamburg, Ihrer Fiirstl. Durchl. Geheimer Rath, Regierungs- und

Cammer Pi-æsident, auch Ambtman zu Reinbeck, und Trittaw, Hansz

Hinrich Kielman von Kielmanszeck, auff Qvarrenbegk, 3Iaruteudorff, und
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Cronssbageu, Probsten des Adeliclien Jungfraweu Closters St. Johannis

flir Sclilcsswig, Ilirer Fiirstl. Duchl. Laud Rath und Ambtman zum
Kiebl und Bordessbolm, Hansz Adolph von Buchwaldt, auff Borstell und

Troyeburg, Ihrer Fiirstl. Durchl. Land Eath und Ambtman zu Gottortf,

Hansz von Thienen, auff AVahlstorff, und Burghorst. Ihrer Fiirstl. Durchl.

Land Rath und Ambtman zu Tondern, Friederich Christian Kielman von

Kielmanszegk, auff Kohovet, Thumb Herr der Stitt'ts Kirchen zu Lilbeck,

Ihrer Fiirstl. Durchl. Geheimer- auch Cammer Rath, und VicePræsideut,

wie auch Land Rath und Ambtman zu Moorkirchen, und Andreas Cramer

auff Hoyersworth, Ihrer Fiirstl. Durchl. Geheimer- und Cammer Rath

zusammen tretten lassen, welche sich folgender Articulen untcr einander

vereinbahret, und verglichen.

1.

Gleich wie Ihr Konigl. Maytt: und Ihr Fiirstl. Durchl. die Hertzog-

thiimber Schlesswig Hollstein, und deren incorporirte Lande gesambter

Handt, und in einer unzertheilteu Regierung beherrschen, Also wollen

Sie auch denen vorhin errichteteu Unionen gemiiss beiderseits sich eilsserst

angelegen seyn lassen , und alle Ihre consilia einmilthig dahin richten,

damit derselben Flor, wollstand, und sicherheit befordert, hingegen alles

unheil, schaden, und gefahr davon abgewendet werden moge.

Und solchem nach so offters die uoth erfordert, und den Filrsten-

thilmbern einige gefahr anscheinen, und bevorstehen solte, mit aller

Ihrer macht, krilffteu, unnd eilssersten vermogen derselben gesambter

Handt, und communibus consilijs und viribus begegnen, so lange die

gefahr wahren wirdt, filr einen Mann stehen, und da es zu thiitligkeit

kommen solte, mit dem Feind keinen stillstandt von AYaffen, Frieden,

noch sonst einigen Vertrag eingehen, eho und bevor Er den zuge-

fugten schaden erstattet, und gepilhrende satisfaction und sicherheit

verschaffet.

3.

Gleich nun Ihr: Konigl. Maytt: solchergestalt Tlir. Fiirstl. Durchl. und

Dero Antheil der Filrstenthilmer wieder alle gefahr vollig garantiren, Also

versprechen auch Dieselbe hiuwiederumb, dass so offt Ihr Konigl. Maytt:

zur defension der Filrstenthilmer, und deren incori)orirten Landen, aus

dero Reifhen einige VOlcker herilber zubringen veruhrsachet werden, oder

auch .sonsten mit einem , oder dem andoni frembdon Potentatfii und

Estat, wer rier auch seyn mOchte, niemand aussgcschlosscn . iu krieg

gerathen mochteii, Sie besagten Konigl. Volckern diuch Hue Aiubter uud

Stadie, wie Ihr Konigl. Maytt: als mit Ihr: Fiirstl. Diuclil. in einer

unzertheilteu Regierung begriffeu, darzii oline dass befugt seyn, allemahl

ni<'lit allein den freyen durchzug, sondern aucli Musterpkltze, Stillager,

Quartier, uud dergleiclion verstatten, aiidi soustcu uiit allrr inilglichen

as.siHtenz au haud gelieu wolh'u.
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4.

Weiln auch Ihr: Konigl. Maytt: bey gegenwertigen schwurigen Zeit-

imd Leiiffen unumbgrmglich verursacliet ^vol•dell, von Ihr: Fiirstl. Durchl.

zubegehren, dass deroselben zu mehrer siclierheit vergonuet werdeu

moclite , dero A'estungen Gottortt imd Tonningen sambt Stapelholmer

Scliautz mit Dero Konigl. Volckern zubesetzen, solches auch Derosolben

von Hir: Fiirstl. Durchl. gutwillig zugestanden, unter der gewissen ver-

muthung, dass Ihr: Konigl. Maytt: Ihr dieselbe, wann die jetzige troublen

auff'horen werdeu, und der Friede wiedergebracht seyn, wieder abtretten

werden. Und aber Ihr Fiirstl. Durchl. gewisse Foedera geschlossen.

worinnen ein und andei'e sachen enthalten, die Ihr: Konigl. Maytt: billig

grosses nachdencken verursachen, So ist beiderseits beliebet, und fiir

gut befunden worden, damit Ihr: Konigl. Maytt: hinkiinfftig Ihr: Fiirstl.

Durchl. intention jederzeit desto mehr versichert seyn, und alles so Ihr:

Konigl. Maytt: zu einigem misstrawen uhrsach geben konte, aus dem
weg geleget Averden moge, dass Ihr Fiirstl. Durchl. nicht allein nach

diesem ohne Ihr: Konigl. Maytt: communication und einwilligung mit

frembden Potentaten und Ståten keine Biindniis weiter eingehen, son-

dern auch der jenigen, so bereits auffgerichtet seyn mochten, zu

Ihr: Konigl. Maytt: præjudiz und nachtheil sich nimmer mehr bedienen

wollen.

5.

Damit auch die nach gelegenheit der zeiten und proportion der

anscheinenden gefahr zu beschirmung der Ftirstenthumber , und deren

incorporirten Landen notige Vestungen" und Gvarnisonen gebiihrend

unterhalten, und versehen, auch die Stande desto weniger graviret werden

mogen. So ist einmtithig beliebet worden, dass die Contributiones

hinkiinfftig allemahl in die gemeine Cassam wiederumb gebracht, und

daraus zu keinem andern als vorbesagtem gebrauch angewendet werden

sollen.

6.

Weiln aber Ihr: Konigl. Maytt: bisshero mit denen eingebrachten

Contributionen bey weiten nicht zukommen konneu, sondern zu verpflegung

Ihrer defensions Yolcker in den Fiirstenthiimbern aus dero elgenen in-

traden ein grosses herschiessen mussen, hingegen Ihr Fiirstl. Dchl.

von denen Ihr zugekommenen Contributionen ein ansehnliches in Dero

Cammer gezogen, und zu Ihren particulier-angelegenheiten angewandt,

wofiir Ihr: Konigl. Maytt: billig satisfaction gebiihret, So cediren und

tiberlassen Ihr Fiirstl. Durchl. Deroselben loco Compensationis, und

auff dass alles so viel miiglich in vorigen stande und auff den fuess

der vorigen Erbtheilungen, und was darinnen beiden Håusern zugeleget

worden
,

gesetzet werde , das Ambt Schwabstede nebenst dem Antheil

des Schlesswigschen ThumbCapittels, und der Cathedral Kirchen, so

zugleich mit dem Ambt Schwabstede von der in Gott ruhenden Konigl.

Maytt: fiir diesem Ihr: Fiirstl. Durchl. tiberlassen worden, zu einem

ewigen Eigenthumb, mit allen deren pertinentien, Heb- und Abnutzuugen,
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Herrligkeiten , Holieiteu, und Kegalien, allerdings wie Ilir solche da-

mals abgetretten worden, und Sie dieselbe bishero selber gehabt und

sreuossen.

AA'as die Griintz- und andere streittigkeiten zwischen dem Ambte
Ripen, und dem Ambt Tondern betrifft, deren erorterung bisliero in

suspenso gebliebeu, soli denselben der billigkeit, und deneu bey der

letzt dessfals gelialtenen Commission von den Konigl. Commissarien ge-

tlianen vorscblagen nach ihre vollige abhelffung gegeben werden, Da-

fem auch hinkilnfftig entweder zwischen Ihr: Konigl. Maytt: und Ihr:

Filrstl. Durchl. selbsten, oder auch zwischen Dero beiderseits Unter-

thanen einige fernere Irrungen entstehen, und unter Ihr: Konigl. Maytt:

imd Ihr: Fiirstl. Durchl. selber nicht konten gehoben werden, sollen

selbige durch die in den Unionen verabschiedete giltliche mittel und

wege verglichen werden.

Und demnach durch diese ernewrete Union unnd Vertrag von beiden

theilen nichtes ånders intentiret, und gesuchet wirdt, Als dass zwischen

beiden Konigl. und Fursti. Heusern so hochnotiges vertrawen auff einen

solchen bestandigen und festen fuess zusetzen, damit solches ungeknincket

zu ewigen zeiten beybehalten werden moge, Und aber die eine zeithero

eingerissene novitaten und Verånderungen zu schadlicher diffidenz nicht

wenig uhrsach gegeben, So ist ferner verglichen worden, damit alles

so viel miiglich ^\iederumb in vorigen standt und observanz gebracht,

unnd darinneu erhalten werden moge, Dass Ihr: Fiirstl. Durchl. und Dcro

Successores der durch die Rotschild- und Copenhagensche Friedens Trac-

taten erlangten Souverainitat iiber das Hcrtzogthumb Schlesswig, dessen

pertinentieu, wie auch das Landt Fehmarn in totum zu ewigen zeiten,

nicht ånders als wiire Ihr dieselbe niemahlen eingereumet worden, be-

geben. Und hingegen so woll jetzt innerhalb Jahrsfrist, als ins kiinfftige

allemahl, so offt der casus vel morte Doraini vel Vasalli sich erniigen

wirdt, die investitur iiber besagtes Hertzogthunib, Dessen pertinentieu und

das Landt Fehmarn, gleich vor diesem gebreuchlich gewesen, von den

KOnigen zu Dennemarck gebiihrlich muthen, und empfangen sollen, Alles

weitern inhalts der dariiber abgcfasscten , und von Ihr: Fiirstl. Durchl.

extradirondcn renunciations-notull; Massen dann auch Ihr: Fiirstl. Durchl.

sich verpfiichtet, dass von der in Gott ruhenden KOnigl. Maytt: und den

damahligen Keichss Kiitlien erhaltencs Souveniinitiits Dii)loma, als welches

liiemit gilntzlich auflgchobeu, und annulliret wirdt, wiederumb ausszu-

antwordon, und Ihr: KOnigl. Maytt. einzuhandigen.

Schlic'sslich soli dieso Union und Vertrag, als einc frrundfestc dor

zwisrh^'U beiden Ileiisorn cwi^'-wcliiriidcn vcrtriiwligkcit und cin uninifV-

lossliclies bandt, wodundi Ilir: Konigl. Maytt: und i lir: Fiirstl. Durchl. sanibt

Dero KOnigl. und FUrstl. Heusern zu best.'lndigem Freund -Vettcrlichem
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giitem vernehraeii, correspondenz uimd vertrawen unzertrenlich mit ein-

ander mehr und mehr vereiniget, und verbunden werden, immerwehrend

bleiben, und siibsistireu, von beiden theilen, und deren Successoren un-

verbriiclilich gclialten, uud weder von dem einem, noch dem andern

dawieder nun und nimraermehr etwas vorgenommen noch verhanget

werden, auch sonsten was allhie nicht geendert, bey den alten Ver-

tragten, und lierkommen gelassen werden.

Uhrkundlich sind diese Unions- und Vertrags Articulen von Uns

obernandten Konigl. und Fiirstl. darzu verordneten Commissarien eigen-

handig untergeschrieben, unnd mit Unsern Insiegeln bekrafftiget.

So geschehen Rendessburg, d 10 Julij, A° 1675.

Griffenfeld. F. Gr. v. A. Langelandt u. Rixingen.

J. A. Kielman v. K. H. H. Kielman v. K. Hans Adolph von Bockwoldt.

Hans von Thienen. F. Chr. Kielman v. K.

Andre Cramer, mp.

Dass Wir solche Articulen, so wie sie hieroben inseriret, in allen

Ihren puncten, clausulen, und inhaltungen approbiret, und filr genemb

gehalten, Thuu auch solches hiemit, und in Crafft dieses fiir TJns und

Unsere ErbSuccessores an der Regierung, approbiren und halten die-

selbe flir genemb, geloben und versprechen auch flir Uns und Unsere

ErbSuccessores an der Regierung, dieselbe unverbriichlich zuhalten,

nichtes darwieder fiirzunehraen, noch zuverstatten , dass solches von

andern geschehen moge, Alles bey Fiirstl. Avahren worten, und Glauben,

Dessen zu uhrkundt haben \¥ir dieses eigenhiindig unterschrieben, und

mit Unserm Fiirstl. Secret-Insiegel bedrucken lassen.

Geben auff Unser Residenz Gottortf, d 11 Julij, A° 1675.

Christian Albrecht.

Fried. Jiiger I. D.

Wir Christan Albrecht von Gottes gnaden, Erbe zu Korwegen,

postulirter Coadjutor des Stifftes Liibeck, Herzog zu Schlesswig, Hollstein,

Stormarn und der Dithmarschen, Graff zu Oldenburg und Dellmenhorst,

Thun kundt hiemit, Nachdehme Vns, Vermiige der Roetschild- und

Copenhagenschen Friedens-Tractaten, unter andern auch, die Souverainitet

unnd Supremum Dominium iiber das Herzogthumb^Schlesswig und dessen

pertinentien, wie auch das Landt Fehmarn, mittelst eines dariiber auff-

gerichteten vnd Vns extradirten special Diplomatis, bewilligt und ein-

gereiimet Avorden, Vnd Wir dan aniezo Uns in deme, mit Ihr Konigl:

Maytt: dem Durchleiichtigsten, Grossmachtigsten Fiirsten, Herrn Christian

dem Fiinfften, Konige zu Dennemarck, Norwegen , der Wenden und

Gohten, Herzogen zu Schlesswig, Hollstein, Stormarn und der Dithmar-

schen, Grafen zu Oldenburg und Dellmenhorst, den 10. Julii zu Reudes-

burg aufgerichteten und geschlossenen Vertrag, zu mchrer Vertraulig-

keit, und damit alles so viel miiglich in vorigen alten Stande und

observantz, bei Avelcher sich diese Fiirstenthiimer iederzeit so wohl

befunden, gebracht werden miige, Dahin verglichen, Dass Wir der an-

gezogenen Souverainitåt und Supremi Dominii iiber besagtes Herzogthum,
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dessen i)ertiuentieu, imd das Laiidt Febmarn, mittelst einer absoudei-

licbeu reiuiiiciation Uus wiedenimb begebeu wolteii, Dass AYir solcbem

uacli, Cratft dicses, mebrberiibrter Soiiverainitet und Supremo Dominio,

so Uns durcb obangefiibrte Friedens-Tractaten concediret und bewilliget

worden, sanibt deme dariiber erbaltenem Diplomati, welcbes biemit aller-

ding'ss annulirt und todt sein soli, iezt, ins kiinfftige, filr Uns und
Unsere Erb-Successores , so lange von Unserer Fiirstlicben Linie einige

vorbanden sein werden, in perpetuum freywillig renuntiiren, dergestalt,

dass AVir der in berilbrten Friedens Tractaten Uns dessfals zugelegten

Gerecbtigkeit, Uns weder iezt, nocb nacb diesem, zu ewigen zeiten,

nimmermebr bedienen, sondern so wobl iezt, innerbalb Jabres frist, alss

ins kiinfftige, so offt, vel morte Domini, vel VasalH, die felle sicb be-

geben werden, von Ihr. Konigl. Maytt: und den Konigen zu Denne-

marckeu, das Leben ilber offtberegtes Herzogtbum ScblessAvig und dessen

pertinentieu , wie aucb das Landt Febmarn, allemabl mutben, und die

Investitur dariiber, gleicb solcbes vor besagten Friedens Tractaten, von

-alters bero, gebreiicblicb gewesen, gebiibrlicb empfangen wollen, nicbt

anderss, alss were Uns die vorangeregte Souverainitet und Supremum
Dominium nimmermebr concedirt und bewilliget worden,

Ubrkilndtlicb Unsers Fiirstlicben Handtzeicbens, und auffgedruckten

Secret-Insiegelss,

Geben auff Unser Kesidentz Gottorff. Den 11. Julii. Anno 1675.

Cbristian Albrecbt.

Fried, Jilger I. D.

Wir, August Friedericb, von Gottes Gnaden, Erweblter Biscboff des

Stiffts Lilbeck, Erbe zu Norwegen, Hertzog zu Scblesswig, Hollstein,

Stormarn, und der Ditbmarscben, Graff zu Oldenburg, und Dellmenborst,

Tbun kundt biermit, dass zwiscben dem Durcbleilcbtigsten Grossmacbtigsten

Filrsten, Herrn Cbristian dem Filnfften, Konige zu Dennemarck, Nor-

wegen, der Wenden, unnd Gotben, Hertzogen zu Scblesswig, Hollstein,

StoiTuarn, und der Ditbmarscben, Grafen zu Oldenburg, unnd Dellmen-

borst, und dem Hocbwilrdigen, Durcbleiicbtigen Filrsten, Herrn Cbristian

xVlbrecbten, Erben zu Xorwegen, postulirten Coadjutorn des Stiffts Lilbeck,

Hertzogen zu Scblesswig, Hollstein, Stormarn, und der Ditbmarscben,

Grafen zu Oldenburg, und Dellmenborst, eine gewisse Union und Yer-

trag denn 10 Julij in Keiidessburg auffgericbtet, und gescblossen worden,

Craftt deren Hocbermelten Unsers Brudern Lb. unter andern aucb zu

mebrer beybelialtung und befestigung guter vertrawligkeit zwiscben

beyden Konigl. und Filrstl. Hiiuscrn der durcb die Kotbscbildiscbe und

Copenbagiscbe Friedens Tractaten ilber das Hcrtzogtbumb Scblesswig

erlialtenen Souverainitilt filr sicb, und Dero Successores renuntijret, und

sicb dersolben binwioderumb zu ev.igen zeiten begebcn, Dass W'iv aucb

Unsere tlieils denen dessfals ans besagten Jvoltschild- und (.'oiu'nliagiscben

Friedens Tractaten Uns competirendeu j uribus und (jcrecbtigkeiten cben-

massig fur l'ns, und Unsere Eri)en, und Naclikoiniuen ans gleiclini:issiger

uiirsacb freywillig in totuni et jjerjætuum renunlijren, also dass Wir und

Unsere Erben, uud Nacbkommen Uns bcsagter Souverainitilt ilber das
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Hertzogthumb Schlesswig weder jetzt, iioch ins kiinfttige nimraer im
geringsten aumasseu, sondern auff alle sive morte Domini, sive Vasalli

sicli begebende falle und Lehensompfangniisse das Lehen iiber solches

Hertzogthumb alleniahl gepiihrlicli muthen, und Die Tnvestitur dariiber

wie von alters her gebreuchlich gewesen, empfangen wollen,

Uhrkundlich Unsers Fursti. Handzeichens, und auffgedruckten Secret-

Insiegels,

Geben zu Husumb denn 12 Julij, A° 1675.

August Friderich.

Monseignem-

Le commendement de Sa Majesté ne m'a seulemcnt fort surpris,

mais presque entierement abattu, voyant que mes Envieux prennent tant

de peine pour noircir mes actions; Toute fois je prend le bon Dieu pour

tesmoing de mon innocence, et j'espere que V^ Exe. aura la bonte de

me croire tel. Pour cette fin je suis resolu de faire tout ce que de la

part de Sa Maj. on m'a voulu proposer, treshumblement esperant que

selon la bonté naturelle de Sa Maj. et en regard de mes soubmissions

Elle me donnera au plus tost la liberté de me retirer å Hambourg,
C'est l'unique faveur que je prie tresdevotement de V^ Excellence, estant

pour jamais

Monseigneur

de \^ Excellence

Treshumble et tresobeissant

Serviteur,

J. A. Kielman v. K.

[Udskrift:] A Son Excellence Monseigneur Le Conte de Greiffen-

feld, grand Chancelier pour Sa Maj. de Dennemarck et Norvvegen,

treshumblement. [Hertil er paa Bagsiden føjet: Kensburg 13 Julij 1675.]

Zuwissen, Nachdeme die eine Zeithero zwischen Dem Durchleilchtig-

sten Grossmachtigsten Fiirsten und Herrn, Herrn Christian dem Fiinfften,

Konige zu Dennemarck, Norwegen der Wenden und Gothen, Hertzogen

zu Schlesswig Holstein, Stormarn und der Dithmarscheu , Grafen zu

Olldenburg und Delmenhorst, und dem Hochwiirdigsten Durchleiichtigen

Fiirsten, Herrn Christian Albrechten, Erben zu Norwegen, postulirten

Coadjutorn des Stiffts Liibeck, Hertzogen zu Schlesswig Holstein, Stor-

marn und der Dithmarscheu, Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst,

meiner alier- und guiidigsten Herrschafft entstandene verschiedene diffe-

rentien und Misshelligkeiten nunmehro durch gottlichen Bejstandt vollig

und aus dem grunde verglichen worden, und dann solcher vorgewesenen

Jrrungen halben ein und andere schwere Suspiciones auf mich unter-

schriebenen gefallen, woran Jcli doch in meinem gewissen mich gantz

unschuldig weiss, dass demnach zu mehrer Contestirung solcher meiner

innocentz Jch liiemit gelobe und mich verpiiichte nicht alleine wieder

allerhochstgedackte Jhre Konigl. May*, dero Konigl.^ Erbhaus, Estat und
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hohes interesse nichtes wiedriges, anzufangen, stifften oder veranlasseiiy

auf keiuerley art oder "weisse, mm oder iiis kiliifftige, mit worteu oder

Werckeu, sclirifft- oder mimdtlicli, oder wie es sonsteu erdacht Averden

moclite: sondern aucli olme Jhrer Konigl. May*, vorliergeliende Special

erlaubniis, weder nacher Hamburg, oder irgends sonsten aus diesen

FiirstentlmmeiTi iiacli einigen audereii Orth wo meine Gegenwart einigen

Verdaclit, absouderlicli bey diesen schwiirigen Zeiten erwecken konte,

mich hin zu begeben. Und iibrigens micli eiisersten Vermogens dahin

zii bearbeiten, dass Jhre Konigl. May*, und dero Konigl.® Erbhaus, als

aucli Jhre Fiirstl. Durchl. und dero Gemalilin die Konigl. pjrbPrintzessin

insgesambt und insonderheit an meiner und der meinigen conduite ein

aller- und gniidigstes gefallen liaben mogen. Welches Vorgescliriebene

Yest und unverbriichlich zu lialten Jcli micli hierdurch an Eydes statt

verpflichte und Yerbinde, unter Yerlust meiner Ehre sambt aller meiner

Haab und Gilter, beweg- und unbeweglicher, welche alle, wo Sie aucli

seyn und wie Sie nahmen haben mochten, Aviedrigen fals ipso facto Ver-

brochen und dem Konigl. fisco heimbgefallen , wie nicht weniger meine

Persohn Jhrer Konigl. May*, hochster Ungnaden und wilkiihrlicher Be-

strafung unterworffen seyn soli. Begebe mich auch aller ersinnlichen

exceptionen, deren man sich diesem zu wieder solte bedienen konnen.

Dessen zu uhrkundt Jch nebenst meinen beyden Eltesten hier-

anwesenden Sohnen dieses aus freyen willen und wohlbedachtem muthe
eigenhiindig unterschrieben, und mit meinem gewohnlichen Pitschafft

A'ersiegelt håbe.

So geschehen Eendsburg den 13 July Anno 1675.

J. A. Kielman v. K. H. H. Kielman v. K. F. C. Kielman v. K.

Afskrift af (koncept till) C. G. Wrangels rapport den 23 Juni /6'7J.

Durchleuchtigster etc.

Ew: Konigl. May* werden verhoffentlich auss meinen verschiedenen

nach einander abgelassenen allerunterthilnigsten relationen allergn*^®*

angemerket haben, AVelchergestalt Jch, nach dem ich am 26 passato

von Stettin aufgebrochen , umb der Armée zu folgen, am 28 selbigen

Monats zu Xouen Brandenburg mit einer so schweren Kranckheit und

ohnertniglichen Steinschmertzen befallen, dass ich daselbst bey 10 Tage

das bette halten, und endlich ara 6 dieses Monaths mich von daunen in

einer Silnften mit grosser beschwer wegtragen lassen miissen, bis ich

endlich den 9 zu Xeuen l{upi)in angelanget, woselbst wie ich den H"
FeldMarschall Mardefeld auch dergestalt hart decumbiret vor mir ge-

fimden, dass man dazu mahl fast an seiner reconvalescence zweifeln

miissen, liabc ich meiiH-n bnuh.'r den (}en' Li(Mit* Wolmar Wrangel und

denen sUmbtliciicn (Iciicral .Majoren die Conservation der Arnn-e aufs

hOchste recommendiret, auch da idi ;ingemorcket , dass bey gedachter

Armw; von denen Officirerii nicht die bestc Discijdin in mi'iiicin abwesen

^relialten, sondern das Land, zu herrcichung fernerer subsistence fast

inutil geraachct worden, iiinen allerseits so wohl als denen Sclmbtl.
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Obristen die Conservation der ilineii untergebenen Leute hart cingebun-

den, Jhnen auch danieben am Hånde gegeben, weiln numehr der Chur-

filrst mil seiner Armée im March begriffen, fleissig durch aussschickung

einiger Partheyen nach Magdeburg sich von dessen contenance und vor-

liaben zu erkundigen, auch die Armée zum aufbruch fertig zu halten;

Wie ich nun am 11 dieses von Kuppin nebst dem Daal-Regiment so

daselbst gelegen , wieder aufgebrochen und des abends zu Neustad an-

gelanget, håbe ich gedachten Gen^ Lieut* und denen Gen^ Majors Del-

wigen und Stablen die ordre gegeben, die Jnfanterie nebst der Artiglerie

so fort aufbrechen, und mit einer gute Escorte von Cavallerie zu mir

iiber die Ratenowische briicke nacher Havelberg kommen zu lassen, auch

allen verhandenen Vorrath, Avie auch zu verferttigung der briicken dienl.

Materialien, zu wasser dahin fortzusenden, damit man der habenden in-

tention nach bey Werben posto fassen, und die briicke daselbst ver-

fertigen konte, Auf solches Schreiben håbe ich auch des folgenden

tages als den 12*^^ bey meiner ankunft zu Havelberg, dass man den-

selben geleben wolte, antwort erhalten; Wie ich nun solche ordre her-

nach noch ein mahl wiederhohlet, und bishero nicht erfahren mogen,

woran es sich gestossen, dass man derselben nicht so fort punctuelle-

ment nachgekommen, hat es sich begeben, dass den 15 dieses morgends

umb o Uhr der Churfiirst, nach dem Er mit seiner gantzen Cavallei'ie

und Dragounern etc. tage zuvor durch Magdeburg passiret, daselbst auf

200 Wagen Musquetiers geworffen, und en diligence fort marchiret, iiber

einen oberhalb Eatenow belegenen Pass, so eine Schleise bey einer

Miihle seyn soli, an dieser seite der Havel passiret, an der briicken auf

jener seiten eine fausse attacque thun lassen, an dieser seiten aber so

starck auf Ratenau angedrungen, dass er dasselbe nach tapferen wieder-

stand der darinnen liegenden 6 Compagnien Dragouner unter dem Obri-

sten Wangelin mit gewalt emportiret, 200 davon niedergemachet, der

rest aber theils verlauffen, theils aber nebst denen Regiments Officirern

gefangen genommen; Wie nun dadurch die vorigen desseine, die con-

junction iiber Ratenau zu bewerkstelligen, ganz geandert werden miissen,

håbe ich durch verschiedene briefe, so ich mit grosser miihe durch-

zubringen getrachtet, die ordre gegeben, dass sich die Armée nach

Fehrbellin zuriicke ziehen, daselbst iiber den Pass geheu, und sich mit

mir conjungiren mochte. Massen ich zu solchem ende den 16 von dan-

nen nacher Xeustad aufgebrochen, und die Daalcarlen nebenst denen

AYestmanlanningern, so in Havelberg gelegen, und commandirten Reutern,

damit mir von dem feinde nichts auf den Halss kommen konto, zu

Havelberg zuriicke gelassen, auch so fort den Obristen Lieut. Troppen

mit einer Parthey von 100 Pferden gegen gedachten Pass Fehrbellin

commandiret, umb nicht allein zu sehen, ob er von dem Feinde daselbst

etwas antreffen konte, sondern auch zu der Armee zu kommen und ihnen

von meiner Annaherung part zu geben; Wie nun gedachter Tropp bis

auf eine halbe Meile am erwehnten Pass gekomraen, hat er eine starcke

Churfl. Parthey von 180 Pferden bey einem Dorffe verdecket stehend

angetroffen, welche ihn, nach dem er das dorff passiret, angefallen, von

den unserigen aber dergestalt tapfer repoussiret, dass von denen ihrigen,

nach dehm der Obrist Lieut* Henning so die Parthey gefiihret, hart
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blessieret, 40, von dcu unserigeii aber 12 todten auf der Stelle ge-

blieben. Es hatte aiich erwehiiter Tropp scin gliick weiter poussiret,

wauii nicht er selber 3 gefålirl. Scliiisse bekommeu, und den Eitmeister

Linden das Pferd gescliosseu, so das er darilber gefangeu worden, Da-
hero uusere Leute, so der Officirer und der gefangeuen bericht nach
mit den degen in der faust sehr tapfer gefochten, sich sezen miissen,

in dessen sich der feind gegen Fehrbellin wieder gezogen, und die

briicke hinter sich abgeworffen. Wie nun diese in der Nacht wieder

zuriick gekommen, håbe ich so fort den General Major Plantingen und
denen beydcn zu Havelberg zuriickgelassenen Regimentern ordre gegebeu,

mir von Stuud an zu folgen, und liber Kyritz nacher Wittstock zu gehen,

alwo ich als einen ziemlich advantagieusen orthe mich so large aufzu-

halten gemeinet, bis ich von der Armée gewissc nachricht erhalten,

wohin sie den March eingerichtet u. wo ich mich am fiiglichsten mit

ihnen conjuugieren konte; Unterwegens zu Kyritz ist der H. Feld-

Marseh. Lieut* Graf Konigsmarck d. 18 zu mir gekommen, und hat sich

am 19 friihe morgens umb 4 Uhr der Ober Commissarius Ornsted zu

Wittstock bey mir eingefunden, mit diesem bericht, dass nach dem die

Armée schon am 16 aufgebrochen und den March iiber Xawen gegen
Fehrbellin eingericlitet , sie continuirlich von dem Feinde mit starcken

Partheyen veifolget, und endlich am 18 dieses zu einen combat enga-

giret worden, da dann, weiln unsere stiicke nebst der bagage schon

mehrentheils voraus nach dem Passe gegangen, und der General Major

Stahl daselbst die briicke repariren lassen, der feind mit seiueu stiicken

nicht allein den unserigen grossen schaden gethan, sondern auch den

rechten fliigel meist ruinirt, und seiner meinung nach, etliche Brigaden

zu fuss nebst der Artigierie von dem Passe schon abgeschnitten und die

Bagage geplilndert gehabt. Wie ich nun hieriiber der bey mir habenden

Ofiicirer meinung vemommen, seynd sie alle der, opinion gewesen, dass

wann etwa an einen vor die Armée so desadvantageusen orthe derselben

der Pass abgeschnitten wehre, der Feind leichtlich mit starcken Par-

theyen daselbst iibergehen, und uns in die Eisen fallen mochte, denen

wir. weiln nicht genugsame lieuterey vorlianden nicht gewachsen seyn,

sondern viehuehr die beydcn liegimenter zu fuss in grossen hazard

sezen wiirden, Dahero ich endlich resolviren miissen iiber Planen und

Malchin mich anhero zu rctiriren, und bis ich fernere Nachricht von

der Armée erhalten, diese leute in sicherheit zu bringen, woselbst ich

auch nebst den leuten und etwa 1500 Pferden den 20 wohl angelanget.

Immittlerzeit bin ich zuni hochsten verwundert gewesen, dass ich von

der Arniéc nicht die goringste nachricht erhalten, und håbe dariiber

aUerliaud nachdcncken gehabt, bis endlich am 22 der Obristc Jlenno-

nian (?] gekommen und diese nachricht gebracht, dass die Armée am
Sambstag, war der 19. mit zicmlicher Ordre, nach dem vorhero die ba-

gage und stiicke (davon gleicliwohl G nebst etlichen Ammunition AVagen

zuriick blieben seyn sollen) iibergebracht, iil)er den l*ass Fehrbellin sich

gezogen und am Sontage morgen bey Wittstock gestanden, in dessen aber

rontinuirlirh von des Feindes Kcutcrcy vcrfolgct worden, und en com-

batlant .sich retiriren miissen, auch hoirnung lultte, w.inn ihm nur i'inigo

Ofliciers und Proviant entgogen gosand wiirde sich zu salviion. Wie er
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uun sonst von keinen particularitiiteii , so bey der action passiret, son-

derlich zu sagen gewust, alss dass die unserigen zu anfangs 5 Esqva-

dronen vom feinde ganz iibern hauffen geworffen, dabey von ilirer sciten

der Obriste Strauss gefangen, an unserer seiten aber der Obriste Adam
Wachtmeister, nacli dem er vorhero den Gen^ Major Morner den degen

in den leib gestossen, geblicben, hernach aber der rechte flilgel, weiln

der feind an Cavallerie unns tiberlegen gewesen, in etwas noth gelitten,

auch das Delwigische Keg* von des feindes Keuterey ganz ruiniret, alle

fåhnlein weggenommen, und der Christen Lieut* Moltzau, den man kein

Quartier geben wollen, dabey erschossen, so wird man die iibrigen umb-
stilnde erst bey einlauffender volligen kundschaft erfahren konnen. Ich

håbe so fort die anstalt gemachet, dass ihnen nicht allein der benothigte

vorrath an brodt und bier entgegen gesand worden , sondern auch eine

Parthey dahin gehen lassen, wobey der Obriste Bunau, Obriste Lieut*

Mellin und einige Kittmeistere nebenst andern Officirern, so von denen

Eegimentern auss commendirct gewesen, zu gieich mit hingegangen.

Gleich wie ich nun hoffen und von hertzen wiinschen will, dass

die Armée sich salviren und so viele brave Leute behalten und in

gutem Stande alhier anlangen mogen; Also beklage von grunde meiner

Seelen, dass meine schwere unpassligkeit, dariiber die bey mir gewesene

grosses mitleiden mit mir haben milssen, mich verhindert dass ich nicht

ehe zur Armée kommen konnen; und bitte E. Konigl. May* in aller-

unterthanigsten gehorsamb, weiln ich wieder die hånd Gottes nichts zu

thun vermocht, mir darunter nichts beyzumessen. Massen deroselben

mein Zele, den ich allemahl zu dero diensten und des Vaterlandes besten

aussersten vermogen nach bezeiget, zur gntige bekant, und E. Konigl.

May* ich in unterthanigsten gehorsamb wohl versichern kann, dass ich

meinen schwachen zustande nach alles das jenige beygetragen, was ich

zu aufrechthaltung des Werkes und conservation der Armée dienlich zu

seyn geachtet; Woran es aber gefehlct und woher man in diese des-

ordre gekommen, wird man hernåchst von denen zu vernehmen haben,

so dabey gCAvesen. Jn dessen werde ich nicht allein alhier im lande

alle benothigte anstalt und gegenverfassung machen, und bey Hannover

den in foedere stipulirten secours bestmoglichst urgiren, sondern ich

håbe auch, w^eiln es mit meiner gesundheit und kraften dergestalt be-

schaffen, dass wann ich schon ab- und an eine geringe besserung ver-

spiihre, dennoch dabey ganz keine bestiindigkeit ist; massen ich dann

noch diese stunde gar hart decumbire, und mich mit grosser miihe und
ungelegenheit bis hieher schleppen und tragen lassen, und ich also

nicht versichert seyn kann, ob bey so gestalten sachen das Directorium

bey der Armée, so wie ich wohl von hertzen wiinsche, und E. Konigl.

Mayt* dienst es erfordert, von mir in die lange gegenwilrttig gefilhret

werden konne, gewissens und E. Konigl. Mayt* dienste halber mich ge-

nothiget befunden, E. Konigl. Mayt* solches hiermit allerunterthiinigst

kund zu thun, damit Sie in Zeiten darauf bedacht seyn konnen, AVehm
Sie bey wehrender meiner unpassligkeit, und wann etwa mit des H.

FeldMarschall Mardefelds gesundheit es sich auch nicht so bessern solte,

dass er das Werk zu iibernehmen resolviren solte, er auch sonst auf

die defension dieser Lande, als deren beschaffenheit Jim vor andern
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bekaud, eiii waclieudes auge haben miisse, das Directorium bey der

Armée aufzutrageii , allerguadigst entschliessen wollen. Icli håbe zwar

dem H" FeldMarschall Lieut* Kouigsmarck der sicli neiilich bey mir ein-

gefundeu antragen lassen, ob Er bey wehrendem meiuem schwachliclien

Zustaude das Commaudo iibernehmen wolte. Es batt aber derselbe mit

grosser modestie solcbes aussgeschlagen , und mir an die band gegeben

dass ich jemand von debnen H° FeldMarschallen das Directorium auf-

tragen mocbte, debnen Er allssdann nach Moglicbkeit gerne an band geben
wolte: "Wiewoll icb in der kurtzen Zeit so icb mit ibm umbzugehen
gelegenbeit gebabt, eine so gute Conduite und Krieges Erfabrenbeit bey
demselben gespiibret, dass icb ibn ein solcbes Werck zu ftibren gnug-

sam capable zu sein judiciret babe: Aber docb endlicb bey dem H°
FeldMarschall Helmfeld mich nochmahlen erkundiget, ob sein Zustand

und Kraffte zulassen wollen das Commaudo zu iibernehmen, und werde

mit niicbstem erfahren, wessen Er sicb entschliissen mocbte, Verboffe

auch dass E. K. M* von selbsten darauff allergnildigst bedacht seyn

werdeu, dass Sie jemand, so diesem Wercke gewachsen, darzu authori-

siren mogen, weiln mein Zustand so beschaffen, dass E. K. M* dienst,

wiegern ich auch meiner untertbanigsten Scbuldigkeit und Pflicht nach

es thun wolte, mit solchem Yigeur wie es die Noth erfordert, von mir

nicht beobacbtet werden kan. AVauu auch, welches der Hochste ver-

biithen wolle, die Armée dergestalt verungliicket, das die Artiglerie ver-

lohren, und ein gut tbeil der Regimenter ruiniret seyn mochten, und
dahero wohl hocbnothig seyn wiirde, auf deren wiederersezung und die

benotbigte recruiten in Zeiten zu gedencken, So babe E. Konigl. May*
alleruntherth^^* zu bitten, Sie geruhen an dero hoben orthe darauf in

zeiten zu reflectiren, und allerguadigst zu verordnen, AVeiln die Sacben

mit Dennemarck Gottlob in solchen terminis stehen, dass man sicb

dahero mit Gottlicher Hiilfe nichts wiederliches zu befahren, dass nicht

allein eine genugsame Artiglerie fordersambst wieder fourniret, sondern

auch das Aschenbergische Reg* zu Pferde, nebst dem Sperlingischen

Reg* Dragounern, und wass an fussvolck entrahten werden konte, mit

dem fodersambsten heriiber gesand, auch zu anstellung neuer Wcrbungen
einige extraordinaire mittel mit dem allerersten herauss rcmittiret Aver-

den mOgen, damit ich die Armée in guthen standt wieder sezen, die

Teutsche Officiers, unter welchen neulich der Obriste Biilow sein ab-

schied begehret, auch erhalten, Avie auch die gemeine, davon sonst viel

verlauffen werden, an mich halten, und allen schaden, den etwa diese

desroute verursachet haben mocbte, so viel besser ersezen k^nne.

AVormit etc.

E. KOnigl. Mav* etc.

C. G. Wrangell.

Deramin d. 23 Jiinij

1075.
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Afskrift af (koncept till) C. G. Wrangels rapport den 27 Juni 1675.

Durchleuclitigster, Grossmachtigster Allergnadigster KOnig und
Herr

,

Ew. Konigl. May* werden auss raeinen allerunterthiinigsten vom
24ten

\xx]\\% vernommén haben, was icli wegen der Armée Zustand da-

mahlii erfahren konneii. Wann ich niin seither dem, Gott lob, von
Zeiten zu Zeiten bessere Nachricht erlialten, wie nehmblichen dieselbe

nicht allein glticklich Wittstock passiret, besondern noch den feind, so

sich daselbst an sie gehancket, geschlagen, und den General Major Gotz

gefangen bekommen; So liabe auch alsofort den Obristen Bimau mit
verschiedenen Officirern und 200 Pferden ihnen entgegen gesand, welcher

auch die Armée bey Plauen im March angetroffen, so dass selbige noch
heute anhero vermuthen bin. Was nun darbey seither dero aufbruch

von Alten Brandenburg bis anhero in allen rencontren vorgelauffen, da-

von soli Ew. Konigl. May* eine aussfiihrliche allerunterthånigste relation

so bald zugesand werden, alss nur die Generalitat so darbey gewesen,

und die exacte wissenschaft davon hat, alhier wird arriviret seyn. Ge-

wiss ist es, dass die Churfurstliche bey allen occasionen und Treffen

vielmehr als wir eingebiisset dass also der Armée von den Branden-
burgischen nicht so viel Schaden zugeftiget worden als durch die Schnap-

hanen und das liederliche verlauffen und ausreissen der Knechte und
Reuter wodurch dieselbe nicht wenig soli abgenommen haben; Massen
das Hollstein-Eutinische Regiment zu Pferde dergestalt aussgerissen, das

kaum 30 bis 40 Reuter bey den Standarten mehr verhanden; Wie
ingleichen auch das Gothische Regiment zu Fusse gar sehr soli ver-

lauffen und dadurch geschwåchet seyn; Das Ostgothische Regiment zu

Pferde hat auch ziemlichen Schaden erlitten; Wegen verunglilckung des

Delwigischen Regiments håbe in meinem vorigen erwehnung gethan.

Was sonsten eigentlich fiir Abgang bey den Regimentern geschehen,

desswegen werde E. Konigl. May* ich einen specialen aufsatz mit dem
ehesten schuldiger massen iibersenden. An uuserer seiten seynd, ausser

dem Obristen Wachtmeister, Obristen Lieut* Moltzhan und einigen Ritt-

meistern keine Officirer von Consideration geblieben. Von der Artiglerie

haben auch einige kleine Stiicke bey Fehrbellin bestehen bleiben mtis-

sen ; von Standarten ist nur 2 eine von Biinauischen und eine von dem
Ostgotischen Regiment verlohren worden; Weiln auch hierbey die Offi-

cirer fast ihre meiste Bagage quit gegangen, alss wird selbigen vor

allen dingen vors erste mit etwas wiedcr geholffen werden miissen, damit

sie ferner dienste zu thun capable seyn mogen. Weshalben dann und

zu nothiger recruitirung der Regimenter hochst nothig seyn will, dass

noch einige erkleckliche mittel herauss gemachet, auch ein zureichlicher

secours von Volckern anhero gesand werden moge. An feindlicher seiten

seynd, so viel man noch gewiss Aveiss, der Gen^ Major Morner todt,

Obrister Lieut* Strauss gefangen und todt, Obrister Morner todt, Obri-

ster L* Osterling todtlich verAvundet, Gen^ Major Gotz gefangen; ausser-

halb was an anderen Officirern geblieben. Sonsten will verlauten, dass

sich der feind bis nacher Ruppin gezogen, auch willens seyn soli, sich

mit 4,000 mann Keyserlichen , so bishero in der Schlesien gestanden,

"• 3
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zu conjuugiveu, "Wessbalben clann gleichfalls notliig ist, dass das kleine

armirte Falirzeug, so vorm Jalire in diesem hafen gelegen, von der

Admiralitiit wiedenimb lierauss gesaiid werden moge, damit man der-

selben sieb in allen occourreutien auf den binnen Wassern ntitzlicben

bcdienen konne. Zu refraicbirung der Armée babe Jcb ein Lager albier

abstecken, auch den darzu benotbigteu proviant alier ortben beran

scbaffen lassen. Sonsten allergniidigster Kouig und Herr babe Jcb

scbon vor einiger Zeit einen Aufsatz wegen der zu besezung der bie-

sigen Yestuugen benotbigteu Stiicke an das Kriegs Collegium libersand,

damit solcbe, so bald moglicb, berausser gesand werden mocbten. Wann
nun die biesige Vestungen gar scblecbt damit verseben, alss babe diese

notbwendigkeit nocbmablen alleruntertbanigst E. Konigl. May* vortragen

sollen. in der boffnung, dass E. Konigl. ,May* zu dieser notbwendigkeit

die bediirffige anstalt allergniidigst werden verfllgen lassen. Womit

E. Konigl. May* der beschirmenden Obbutb Gottes empfeble, und lebens

lang verbleibe

Ew. Konigl. May*^

Datum Demmin den

27 Junij 1775.

Statsbreve, vekslede imellem Kong Ludvig d. XIV, hans Udeiirigs-

minister Marquis de Pomponne og hans Sendemand Marquis de Feu-

quieres i Stockholm, hvilke Breve faldt i den danske Regerings Hænder.

Mons"^ le Marquis de Feuquiere. J'ai vu par votre depecbe du 27

du mois passé les plaintes que l'on faisait å Stockbolm de la conduitte

du grand connetable de Suéde, mais le desordre qui est arrivé å l'Armée

qu'il commande, deraande d'autres remedes, et ce n'est qu'envoyant in-

cessament de puissans secours en Allemagne, que l'on y peut retablir

les affaires de cette couronne. Je soubaite que l'on ait execute, sans

perdre de temps, la resolution, qui en avait eté prise, et que tous les

preparatifs d'une armée considerables [!] a la mer et d'un grand corps

de troupes qui devait partir bicntOt des ports de Suede, rendent inutiles

les efiforts que les Hollandais, l'Empereur et le duc de Brandebourg se

preparent a faire dans la mer Baltique et dans la Pomeranie. L'effet

on serait d'autant plus important qu'il soutiendrait le duc de Hannover,

qui se met en etat d'agir et d'executer le traité qu'il a avec la Suede

pour la defense du Duché de Brebmen.

Je vous marque par ma derniere depecbe, quo bien quo je com-

prise, combi(in la Suede serait toucbé de l'aflaire de Gottorj); jo croyais

neantmoins de sa prudoncc d'en cacber son ressentiment et d'attendro

une occasion plus favorable ])Our le faire paraitre. Jo croirais mémc a

en juger i)ar la maniere dont le Cbancclier vous a parlé qu'il aurait

cette memo pensée, et qu'il so serait contonto de vous faire souvenir

do la garantie que j'ai j)romise dans les traittés de Stockbolm sans eji

demander rexccutioii. JiO Sieur Bonde Envoyé do la Suede a loutefois

jKLssé plus avant et par un memoire, qu'il m'a prosenté au nom do son

maitre il me demande cette memo garantio. Je lui ai fait temoignor
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qiie je me souvenait toujours engagements que je vois prise [!] sur ce

sujet, mais sans entrer plus avant dans cette affaire, je lui ai fait con-

naitre que conformement a ce qui m'avait paru des sentiments du Chan-

celier, je voyais que l'on jugeait a propos a Stockholm d'en dissimuler

le mecontement dans la conjoncture presente.

C'est en cette méme sorte que vous devez agir si l'on vous fait

les mémes instances, vous prendre soin d'eviter de laisser craindre a

Suede, que je refuse d'executer une garantie promise par nos traités,

et se doit étre seulement par la consideration propre de son interét,

que vous lui representerez l'importance dont il serait de la differer. Il

y aurait méme un autre raison pour ne pas entrer si tot dans un en-

gagement dont les suites peuvent étre si considerables å cause du Danne

-

marck. Les garanties ne s'accordent que sur les plaintes des parties

que se croyent blessées. Le Duc de Gottorp n'en a porte aucune jusque'å

cette heure ni dans l'Empire ni au de lå. Il semble que l'on les doive

attendre avant toutes choses. Mais vraisemblablement dans l'etat auquel

il se trouve, il n'en fera de long temps. Il y aurait encore un autre

moyen de retarder la rupture qui suivrait necessairement avec le Danne-
marck. Ce serait de commencer, par interposer les voies amiables avant

que d'en prendre de plus fortes, et l'on pourrait en cette maniere de-

meurer long temps en etat de ne point venir å une guerre ouverte entre

ces deux couronnes du Nord, et qui precipiterait le Dannemarck dans

le parti de mes ennemis.

Autant qu'il sera en vous, vous travaillerez a eviter cette in-

convenient, et n'oublirez rien pour faire connaitre au Chancellier qu'il

est de la prudence de dissimuler presentement cette injure.

Ce n'est pas que je ne voie beaucoup de sujet d'apprehender une

rupture entre ces deux couronnes, L 'envoyé de Dannemarck qui est auprés

de moi se plaint, que l'on a arreté å Stockholm un sujet du Roi son

maitre, et que quelques vaisseaux Suedois en ont pris un de Danne-

marck jusque dans le port de Bornholm; il ajoute, que les ministres de

Suede s'expliquent en tous les lieux ou ils sont, que le Roi leur maitre

vengera l'offense qui a eté faiie au Duc de Gottorp et que celui qui

est å la Haye en a parlé en cette sorte. Il temoigne de méme que

quelque dessein qu'ait ie Roi de Dannemarck de vivre en bonne intelli-

gence avec la Suede, il ne peut negliger ses amis dans un temps, ou

il pourrait en avoir besoin, et par lå il croit justifier la jonction qu'il

fait de ses vaisseaux å ceux de Hollande pour assurer le commerce de

la mer Baltique, et quelque assistance de trouppes qu'il donne å la

Brandebourg, l'unique remede qu'elle pourrait apporter å cette mechante

disposition d'affaires, serait de porter la Suede å ne point entrer pre-

sentement dans l'aftaire du Duc de Gottorp, å presser la conclusion du

marriage, et å terminer la matiere que le Comte Nils avait commencée

å Copenhaguen. C'est å quoi vous devez donner tous vos soins, autre-

ment il est å craindre que la Suede dejå occupée en Allemagne ne le

soit bientot dans ses provinces voisines du Dannemarck, et qu'elle se

trouve trop faible å resister en tant de lieux differents. Le méme en-

voyé de Suede m'a fait faire des instances pour une augmentation des

subsides dont le Chancelier vous avait parlé. Il m'a representé la

Q*
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dopenso a laquelle le Eoi sou maitre se trouvait obligé par le besoiu

d'entretenir une armée navale et par la guerre, qii'il avait sujet de

craiudre du Daiiiiemarck. Mais å cette demande bien qxili celle qui

Yous serait renouvellée ce qu'il y a å repondre, est de faire connaitre,

combieu je me porterais voloiitiers a tout ce qui serait de Tavantage

de Suéde, mais de representer en méme temps les depenses si grandes,

aiixquelles je me trouve engagé de toutes parts, et sur tout le subside

considerable que je fais payer avec tant de ponctualité å la Suede. Il

doit suffire a cette couronne lors qu'elle fera de son coté les efforts,

dont elle est capable. J'ai chargé le Marquis de Ravigni de s'employer

fortement auprés du Eoi d'Angle terre pour seconder le comte Sparre

et pour obtenir de ce Prince les vaisseaux de guerre qu'il a demandés

pour escorter quelques vaisseaux de Suede jusque å Gottemborg

Je dois cependant vous faire remarquer qu'en méme temps l'envoyé

de Dannemarck a voulu m'insinuer que la Suede faisait offrir å les Etats

de s'accomoder avec tous mes ennemis sans ma participation. L'envoyé

de cette couronne, comme pour me presser d'avantage sur les subsides,

a voulu faire considerer, que le Eoi son maitre pouvant se trouver trop

faible pour soutenir tant d'ennemis differents, serait peutétre necessité

a s'accomoder. Comme vous etes sur les lieux, vous pouvez mieux

penetrer, si il y aurait quelque pense en Suede a faire un accomode-

ment separé, il me parait toutefois peu de sujet de croire, que les alliés

du Dannemarck voulussent l'abandonner au resentiment de Suede, et par

la je crois difficile, que l'on puisse songer å Stockholm a se separer de

mes interéts, lorsque l'on ne se peut promettre aucune autre assistance que

la mienne ou dans l'Empire oii contre le Dannemarck. Sur ce je prie

Dieu qu'il vous ait Mons"" le Marquis de Feuquiere en sa s*^ garde.

Ecrit a Versailles le 23 jour d'aoust 1675.

Louis

Arnauld de P.

Bagpaa. Copie d'une lettre du Eoi de France å M. le Marquis

de Feuquieres du 23 d'aoust 1675.

(Frankrige 101. Intercip. Depecher 1675-6.)

Mons"" le Marquis de Feuquiere. J'ai vu votre depeche du 31 du

raois passé, et le S"" de la Pictiére, que le roi de Suéde et le Grand

Chancelier avaient desiré quo vous me depechassiez, m'a remis en méme
temps le memoire, dont il etait chargé.

Comme il etait ecrit, avant que le malheur, ([ui etait arrivé aux

armes de Suéde en Pomeranie, et avant la jierte que j'ai faite du Vi-

comte de Turenne vous avicz bien jugé (jue touti's les disi)()sitions sur

les(| uelles on avait fait partir led. S. de la Pictiére, seraient changées,

lorsqu'il arriverait auprés de nioi. En elfet do tout lo concort qui etait

porte dans co meiuoire df la jonction do mon armée d'186 (Allem.).{l

i«' 173, d'un nonibrc considerable de mes vaisseaux, (|ue je i)()urrais

niettre a la mer. de la jonction du \A7 (Connestablo (h) Suéde) avec lo

176 (Hannoverj, il ne r<;ste i)Ius ri<'n, (|ui se puisso executer. La ditli-
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culté de mettre une flotte dans une mer, ou naturellement les Hollan-

dais (175) sont si puissants, se montre assez d'elle meme. La retraite

du 147 (Connest. de Suéde) en Pomeranie a fait manquer l'union si

proche et si importante des trouppes de 149 (Suéde) et de Hannover,

et il est difficile de se promettre que le 173 (duc de Brandeb.) qui a

differé a se declarer dans des temps plus favorables, le fasse aujourdhui,

que voit les' Suedois eloignés et mon armée au de(;a du Ehin. Aussi

de toutes ces mesures, que le 146 (Chancelier de Suéde) proposait de

concerter avec moi, et qui etaient portées dans son memoire, il y en a

peu qui sont aujourdhui practicables.

Celles que 149 (la Suéde) peut prendre plus solides, doivent étre

en ses propres forces et c'est surquoi vous avez besoin de la soutenir.

J'ai sujet de craindre, qu'elle ne s'affaiblisse par ces succes et par

quelques petites disgraces, qui sont arrivées a mes armes. Je vois

méme qu'elle peut avoir sujet de craindre une guerre contre le 158 (le

Dannemarque)
,

que tous les advis d'186 (Allemagne) disent s'étre de-

clarée contre elle. Il y a méme quelque lieu d'apprehender, que le 176

(duc de Hannover) intimidé par les menaces de 135 (l'Empereur) , du

158 (Roy de Dan:) de Brandebourg et de Munster n'ait pas assez de

fermeté pour continuer la defence du pays de 153 (Bremen), å laquelle

il se etait engagé, et qu'il ne cberche å s'accomoder avec 135 (l'Em-

pereur), c'est ce que je puis apprehender des sentiments de ce Prince

au moins de la maniére, dont il s'etait expliqué depuis peu aux Sieurs

Verjus et Eouseau. Mais quelque partie que ce prince se voie obligé

de prendre, comme il ne se detacherait de moi qu'å regret, vous pouvez

assurer 144 (Roy de Suéde) en cas que celå arrive, qu'il ne lui sera

point contraire, et qu'il ne se joindra au partie de mes ennemis.

Si ce changement arrive, 149 (la Suéde) ne peut par trop d'efforts

s'opposer å tant d'ennemis conjurés contre elle, et qui lui sont natu-

rellement irreconciliables. Loin de s'en abattre, elle doit y resister avec

force, et c'est å quoi vous ne pouvez trop la fortifier. Je sais, que sur

cela elle vous renouvellera les demandes d'augmentation ou du moins

d'une avance de subside, qui etait comprise dans la memoire, que m'ap-

porte le sieur de la Piquetiere, dont son resident ne cesse plus de me
renouveller les instances. Mais aussi que je vous l'ai dejå mande, vous

avez assez de lieu de vous en defcndre, par la consideration des de-

penses, que j'ai å soutenir, qui ne m'empecbent pas toutefois de satis-

faire ponctuellement termes des payements.

En l'etat oii sont les conjonctures je ne vois pas, qu'il soit libre a

149 (la Suéde) de prendre aucun autre partie, que celui de faire forte-

ment la guerre. En vain, comme on en fait courir le bruit, taclierait

elle de s'accomoder avec 171 (Brandeb.). Il y a peu d'apparence, que

ce Prince et 159 (R. de Dan.) veuillent abandoner sitot l'esperance,

qu'ils ont sans doute con^ue, de profiter de cette conjoncture pour se

venger, et ce n'est guére que dans la propre vigueur, que cette cou-

ronne peut trouver sa sureté. Mais pour Tapperter d'avantage a ne

rien oublier de ce que peut y contribuer, vous aurez soin de l'assurer,

qu'elle trouvera en moi toute la correspondence peut se plus en desirer

dans cette conjoncture, et que j'ai lieu de me promettre que mes armes
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sous le commandement de mon Cousin le priiice de Condé, qui out deja

obligé le Comte de Montecuculi a lever le siége de Haguenau, seroiit

bientot en etat d'appuyer plus fortement que jamais mes alliés de I'IS?

(Empire). Enfin comme il ne lui est plus libre de sortir d'une guerre.

å laquelle elle se trouve engagée, et qu'il ne vas pas de moins pour

elle que de la conservation de ses provinces de 186 (AUemagne), je veux

croire, qu'elle reveillera toute son applicatiou et tons ses efforts pour

fortifier et pour faire agir son armée. Sur ce je prié Dieu qu'il vons

ait, Mons^ le Marquis de Feuquiére, en sa s*® garde. Ecrit a Fontaine-

bleau ce 29 jour d'Aout 1675
Louis

Arnauld de P.

Udskrift: Copie d'une lettre du Eoi

de Franc e du 29 Aoust 1675.

(Frankerige 101. Interciperte Depecher 1675—6)

Mons"" le Marquis de Feuquiere. Vous jugez aisement qve j'aj vu

avec beaucoup de plaisir dans vostre lettre du 10 du mois passé les pre-

paratifs si considerables qvi se faisoient en Svede tant par Mer qve par

terre pour soustenir la guerre dans l'Empire et dans la mer baltiqve.

Si l'Armée du grand Counestable se trouve bientost de vingt deux mille

hommes ainsi qve l'on vous assure, et qve la Flotte soit de qvarante

deux vaisseaux, il y a tout sujet d'esperer, qu'une puissance si conside-

rable relevera les affaires de cette Couronne, qve ses Ennemis faisoient

passer pour si abbatue depuis ses derniéres disgraces. Je veux croire,

qve la necessito fera faire a cette lieure a 155 (Stockholm) ce qve la

prudence y avoit inspire depuis long temps saUvS attendre å l'extremité

et sans perdre des conjonctures qvi avoient paru d'abord si favorables.

Les mesme trouppes qvi ont passé trop tard en 186 (AUemagne) y
avoient fait prendre une face toute contraire, et si cette Couronne fust

mis plustost en estat d'executer le traité qu'elle a avec moy, elle auroit

obligé il y a long temps 135 (l'Empereur) a la paix. Cependant je la

vois dans uii tel engagement que n'est pas en elle de se dispenser de

la guerre et de la soustenir. Je s^ais qu'elle me fera de nouvelles

instances ])Our l'assister outre celles qui vous ont esté faitcs par le 146

(Grand Chancehj. Le sieur Bond ne cesse point de me presser pour

une avance sur le subside, je luy ay fait tesmoigner que la disposition

des fonds, que j'ay ordonno, n'admet gueres des changemens, et (lu'au-

tant ({wa le terme de Janvier sera payd ponctuellement, autant serait

il diflicile de l'avancer. Je desire aussi que je vous l'ai deja mande,

que vous accompagnez ces excuses do toutes los lionnetotés, qui peuvent

luy rendre plus recevables, et quo vous n'opposiez (pu! les diflicultés

extreraes, qui se roncontrent dans celle ailaire a la volonté si forte (jue

j'aurois de tout ce qu'elle i)eut desirer de moi. J'ai vu avec du ])laisir

quo l'on i)rit le parti en Suede do dissimuler touchant r.inairo de (Jot-

torp, ot quo l'on ait provenu en cette sorte l'advis, (jue j y avois donné

jiar vous de suivre cett«; conduite, ce n'est i)as ((ue de la luaniere, dont
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je vois que les clioses se disposent entre ces deux couronnes, je n'aie

un grande sujet d'apprehender qu'elles ne se portent bientot u une rup-

ture. La jonction des vaisseaux de 158 (Dann:) a ceux de 165 (HoU.)

Les trouppes qui passent du Holstein dans le Mekelbourg, et le plaintes

mesme que fait le Kesident de 158 (Dan:) de quelques vaisseaux Danois

pris par les annateurs de 149 (Suéde) m'empéchent presque de douter,

que la guerre ue soit bientot declarée entre ces deux couronnes Je

vois que 158 (le Dann:) rejette toujours sur 149 (la Suéde) la rupture,

OU au moins la suspension de la matiére, que le comte Nilz avait com-

mencée. Il est facheux en effet, que cette couronne ait donnc lieu å

ce pretexte et dans un temps, qu'il importait si fort d'empecher que le

158 (Dann:) ne se joignit å ses ennemis, il eut eté avantageux, qu'en

quelque rnaniére que ce fut elle eut conclu un traité, qui assurait leur

bonne intelligence. Si lors, que vous recures cette lettre, les affaires

ne sont guére encore portées a la derniére extremité, inspirez au 146

(Gr. Chanc.) de ne rien oublier pour repondre et pour conclure, s 'il se

peut, cette matiére, parceque dans le meme temps, que l'on temoigne

en 158 (Dann:) que l'on veut bien demeurer en neutralité avec moi,

on s'excuse de pouvoir prendre le meme engagement avec 149 (la Suéde)

dans un temps, qu'elle fait paraitre un eloignement visible pour toutes

sortes de traités. Ce seroit avantageux pour elle, si lors, qu'elle a tant

d'ennemis sur le bras, elle pouvait disposer 159 (E. de Dan:) a de-

meurer neutre. Mais comme semblablement a l'heure, que je vous escris,

la guerre peut étre allumée entre ces deux couronnes, ce que vous

pouvez est de fortifier 149 (la Suéde) å ne se pas laisser abattre, et å

joindre les resources, qu'elle peut trouver en elle meme aux subsides,

que je lui donne et å la fermeté, avec laquelle je soutiendrai toujours

la guerre comme å laquelle nous nous trouvons engagés. Je ne crois

pas avoir besoin de vous repondre sur la lettre, que le grand Chancelier

vous avait communiquée, qui lui avait eté ecrite de la Have, par le

sieur Silverkron. Ces dispositions qu'il temoignait voir pour la paix de

la part des Etats, paraissaient plutot un dessein d'introduire une nego-

tiation particuliére de 165 (HoU:) avec 149 (la Suéde), que de travailler

a une generale, et en cas que l'on vous parlåt de l'expedient qui y est

porte touchant le 184 (Duc de Fiirstenb.) vous pourriez temoigner, que

vous ne croyez pas que je voulusse le laisser prisonnier jusques å la

paix, sur la parole, que donnaient les Etats, que serait alors remis en

liberté

„Vous devez vous appliquer cependant penetrer, si de la part des

„164 (Etats) il y auroit quelque matiére pour detacher 149 (la Suéde)

„et faire un traité particuliére avec elle.

Depuis vous avoir escrit cette lettre, j'ai re^eu la vostre du 14 du

mois passé, elle a diminué la satisfaction que m'avait donné celle du 10,

parcequ'elle m'a fait voir plus esloignée l'action que je m'estais promise

de la flotte de 149 (Suede) pour le passage des trouppes en Tomeranie,

je vois un grand sujet de craindre aussi que vous me le mandez, que

ce retardement n'ait fait perdre å 149 (Suéde) l'avantage qu'elle auroit

tiré de se mettre a la mer et que ne lui rende trop difficile le secours

qu'elle devait porter en 186 (Allem.)
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Cependant je vois avec bien du deplaisir, ce que vous me marquez

le peril. auqiiel la Pomeranie se trouve exposée, et il me paraist un
grand sujet de craindre, que 149 (la Suéde) ue paye trop cherement le

peu d'applicatiou qu'elle a eue jusque a celle lieure pour ses affaires.

Peut étre que la vue du danger si pressant l'obligera å y douner une

attention plus vive å faire tous les efforts, dont elle est capable pour

s'en garautir.

11 ne peut étre qu'avantageux 102 ^) mémes 145 *'^) ne passerait pas

en Allemagne, que le bruit se repande du dessein, qu'il eu avait pris

et par la vous pouvez coutinuer å en inspirer la pensée de quelque

effet, qu'elle puisse étre suivie. Sur ce je prie Dieu, qu'il vous etc.

Udskrift: Copie d'une depeche du Roi de France a M. le Mar-

quis de Feuquiere du 4*^ septbr 1675.

(Frankrige 101. Interciperte Depecher 1675— 6)

A Fontainebleau ce 5 Sept^"^^ 1675.

J'adjouste cette lettre Monsieur å la lettre que le Roi vous ecrit.

L'envoyé de Suéde a fait de fortes instances pour une avance de deux

cent mille ecus sur le subside du mois Janvier. Sa Majesté, ainsi que

vous le voyez, n' avait pas cru devoir y donner les mains, parcequ'une

semblable avance interrompait l'ordre qu'elle a mis å ses fonds. Sa

consideration neanraoins pour le besoin de 149 (Suéde) l'a emporté.

Elle a bien voulu faire payer cent mille ecus sur le terme de Janvier,

et pour cela elle a obligé le sieur Fromont å l'avancer. Lord. prochain

je vous envoyerai une lettre de change de cinquante mille ecus, et une

de pareille somme en sorte. Je n'en donue point part å l'envoyé de

Suéde parceque comme il importe, que cette somme soit employée pour

l'armée, il serait å craindre, qu'elle ne fut i9i destinée å un autre usage.

Ainsi on a cru plus å propos qu'elle allait en Suéde. Lorsque vous don-

nerez cette assurance au 144, 64, 10, 146 (R. de Suéde et au grand Chanc),

vous aurez soin de leur faire bien valoir l'amitiée de sa Majesté, qui

au millieu de tant de depenses, qu'elle a a soutenir, a bien voulu que

cette avance fut prise sur un subside, qui ne doit echoir qu'au mois de

Janvier. Vous prendrez garde de méme ;i faire remarquer, que cette

avance se fait seulement par un banquier, a fin que l'on connaisse qu'il

aurait eté difficile å s'engager a d'avantage, et qu'ainsi 149 (la Suéde)

se trouve fort obligée de cent mille ecus, qu'elle avait preteudus. A Dieu,

Monsieur, je suis entiérement a vous.

Arnauld de Pomponne.

Udskrift: Copie d'une lettre de M. de Pom])one au Manjuis de

Feuquiere du 5 de 7»''« 1675
(Frankrige 101. Interc. Depecher 1675—6)

•) 102 skal l'orniodentiig botydo „(luand".
') 145 „en HvoriHk Prins".
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Mons. le Marquis de Feuquieres. J'ai re9u par eet ordinaire le

journal que vous m'avez envoié de tout ce qui etait venu a votre con-

naissance des affaires de Suéde et de ce que vous aviez negotié dejjuis

le 13 jusque au 19 du mois passé. J'ai fort approuvé cette maniére

que vous avez prise de m'ecrire parce qu'elle est plus sure dans un

temps, OU la difficulté est si grande pour le cominerce des lettres, et

que le conte méme que vous rendez en cette sorte est plus clair et

plus exact.

Ce que vous m'avez marqué dans tout ce memoire m'a paru d'une

fort grande consideration. Il semble que le gouvernement de Suéde soit

sur le point de prendre une autre forme, que le Eoy remet sa princi-

pale confiance aux secretaires, qui sont auprés de lui, et l'a retirée de

ceux qui l'avaient eu auparavant. Qu'il se propose de regner avec une

autorite absolue et independante du Senat, mais surtout qu'il fait

paraitre un fort attachement å mon alliance, et qu'il temoigne vous

vouloir admettre å une participation confidente de ses desseins et de

ses conseils.

Je ne puis que louer l'application de ce jeune prince et j'approuve

méme qu'il se rende maitre absolu de la conduite de son etat, qui

jusque ici etait partagé avec tout ce qu'il y a en Suéde de Senateurs.

Je souhaiterais seulement, qu'en restraignant sa confiance a un petit

nombre de personnes, il la conservåt toujours au grand Cliancelier, parce

non seulement que j'ai beaucoup d'opinion de sa capacité, mais que j'ai

encore une forte persuasion de son zéle pour mes interéts. Il est vrai,

que je desirerais de lui en méme temps aussi que vous lui avez temoigne,

qu'en se donnant plus d'application pour les affaires et en ne s'eloig-

nant point du Roi son maitre par des absences et des promenades inu-

tiles', il l'accoutumåt d'avantage a se servir utilement de ses conseils,

mais aprés tous ceux qui vous lui avez donnés sur cette affaire, et les

offres que vous lui avez faites de le servir autant qu'il serait en vous,

vous ne devez point negliger de vous bien mettre avec les secretaires,

dont le credit augmente tous les jours et particulierement auprés de

Linschuld. J'ai regardé comme d'une fort grande importance l'ordre

que le Roi de Suéde a donné que l'on vous communiquåt tout ce qui

peut regarder la guerre. Comme ce prince a besoin sans doute des

advis d'une personne eclairée et desinteressée tout ensemble au millieu

de tant d'affaires qu'il a å soutenir, je crois tres avantageux pour lui

qu'il se peut confier en vous et s'accoutumer å vous entendre, non

seulement sur mes interéts, mais sur les siens. C'est pour ce sujet,

que je juge de son service autant que du mien que vous ne vous eloig-

niez point de sa personne, que vous le portiez a consentir, que vous le

suiviez dans ses voyages, mais particulierement a se et qu'enfin vous

joigniez la familiarité a l'estime et a la confiance qu'il vous fait paraitre.

Je vois par votre lettre l'incertitude , oii il se retrouve jusque å

cette heure ou de faire la guerre contre le Danmark ou de soutenir

fortement la Pomeranie, mais je crois qu'il lui importe sur toutes choses

de s'appliquer au salut de cette province, oii les principales piaces, qui

sont encore entre ses mains sont capables de relever un jour ses affaires

dans l'Empire. Je tire méme un bon augure pour le succes des soins,
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qu'il donnera aux affaires d'Allemagne, de rapplication avec laquelle il

a fait partir ses vaisseaux et a surmonté poiir les mettre en mer l'ob-

stacle des glaces et de la saison. J'attende avec inpatience d'apprendre

que ce secoiirs soit amvé a Stralsund oii il aura fait naitre l'esperaiice

d'eu recevoir dans la suite de plus considerables.

L 'Envoyé du Eoi de Suéde me rendit hier une lettre du Eoi son

maitre du 4 decembre de l'année derniére, par laquelle aprés avoir fait

des plaintes du Koi de Dannemark il me demandait en vertu de nos

traités de me declarer contre lui, j'ai assez jugé que cette lettre avait

eté ecrite a peu pres dans le méme temps que l'on vous avait donné

un memoire sur la méme affaire, aussi me contentai-je de repondre

a ce ministre, que cette méme proposition vous ayant eté faite de la

part du Eoi son maitre je vous avais chargé de lui faire connaitre mes
intentions, qu'il les aurait trouvées conformes a ses sentiments, que je

ue pouvais douter qu'il n'en fut demeuré satisfait et qu'il pouvait lui

tesmoigner encore, que je repondrait toujours exactement aux obligations

de notre alliance. Aussi ne puis-je douter que cette affaire ne soit deja

decidée d'une maniére ou d'autre, soit que le Eoi de Suéde ait continué

a souhaiter ma declaration contre le Dannemark, soit qu'il ait jugé plus

avantageux de la differer. Ce dernier advis serait sans doute le meilleur,

ainsi que vous l'avez representé, mais quel qu'ait eté celui, que l'on

aura pris en Suéde, vous avez fait connaitre ma prompte disposition a

satisfaire å mes promesses.

Contribuez cependant ce qui sera en vous pour faire resoudre un
secours considerable pour la Pomeranie oii les lettres que je re^ois du
marquis de Vitri me font voir un extreme besoin d'une prompte et forte

assistance. Je ne vous parle point particuliérement du Duché de Breh-

men, oii je vois peu d'apparence de secours å moins qu'il n'en vienne

de Gottembourg, et je doute
,

que la Suéde y ait assez de vaisseaux.

Surtout quelque resolution que l'on prenne a 155 (Stockholm) appliquez

vous a y surmouter la lenteur qui y est si etablie, et qui serait si

prejudiciable a l'etat present des affaires.

Je vous ay deja ftiit connaitre les facilités que j 'avais apportées

pour Tassemblée de Nimvégue. Jay donné les maius a l'ouverture qui

a eté faite par le roi de la Grande Bretagne que lui seul donnåt les

passeports aux ministres des Princes, qvi doivent assister aux conferences.

Si il trouve les mémes sentiments dans toutes les parties interessées å

la guerro il ne restera plus do difficultés pour les qualités du Prince

Charles et il y a lieu de croire, que ce roi d'Angleterre levera aisement

celle qui rosterait sur la demande dos Ambassadeurs d'Es])agne, de pouvoir

faire passer leurs Couriers sur leurs sim])les i)asseports au travers de

mes etats. Sur ce je pric Dieu qu'il vous ait Mons. le Marquis de Feu-

quiere en sa s*** garde. Ecrit a S* Germain en l'aye le 20 Mars 1676
Louis

Arnauld P.

Udskrift: ("ojjic d'une lettre du l*oi de Fraiu'e ;i 31. de Feiniuieri^

son Aiiiliass, en Suede du 20 Mars 1(>76

(Frankrige lol. I utercip. Depecher 1675— 6)
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Duplicata

D'Jeiikopingle Dimanche 12*^ Septembre 1677
Mes derniéres lettres, Monsieur, soiit du 23® aoust a Halmstad elles

sont accompag-nées de trois depeches precedentes et d'un duplicata, et

doivent étre portées par Mons"^ Graffental. Je ne sais pas encore s'il

est embarqué. Il a eté pour cela a Gottembourg n'ayant point trouvé

de vaisseau a Warberg, comme il pensait. C'est que j'ai pii savoir par

une lettre de S. de la Piquetiere, laquelle est dejå d'assez vieille date.

J'ai envoyé le dit sieur de la Piquetiere au Chancellier sur le

sujet que vous avez vu, qu'il est de savoir sa disposition, ou il est

rentrer ou oser dans les affaires, sa faiblesse m'a obligé a prendre cette

precaution avant que de Taller voir encore que j'en ay eu l'approbation

du Roi son maitre. Mais j'entends presentement un fort mauvais bruit

de lui, qui n'accommoderait pas mieux ses affaires particuliéres que les

generales. Car on dit, qu'ayant voulu passer la riviére d'Elue les enne-

mis sont tombés sur lui plus forts de beaucoup qu'il ne pensait, et qu'il

l'a repassé en desordre et avec perte considerable.

La cavallerie des ennemis que le Roi de Suéde suivait, quand je

l'ai quitté, a passé au travers de Christienstadt, et s'est retirée par

Vsted au gros de leur armée laissant dans la place une bonne garnison.

Et le Roi de Suéde est retourné vers Malmeu pour y faire entrer des

munitions, en quoi il n'y avoit rien de presse, et puis, quand les enne-

mis auront mis des vivres dans Christianstat, il retournera en faire

le blocus, c'est ainsi que les choses se font å propos. Je ne divine

pas l'avenir par le passé, quand je dis cela, car c'est ainsi, qu'on

en parle.

Le reste des trouppe, qu'on attendait, ont passé icy, et sont arri-

vées a l'aTmée, la quelle, quoi qu'on fasse ne passe guéres six mille

hommes. Il en est pourtant entré plus de quinze en cette compagni,

ce qui n'est pas loin du nombre, qu'on se promettait, mais ils sont fon-

dus å mesure de fatigue et de faim, et il n'y en a eu guéres plus de

neuf mille ensemble. J'ai peur que la source n'en tarisse par la mine

du pays et le degout des sujets. Il y a une diéte a essayer la dessus.

Je trouve la Gotie plus ruinée que je ne pensais rien que par les fray-

passe [!] dont je vous ai parlé et le sejour de quelques trouppes qui

attendaient des armes.

Apropos d'armes on avait mis dans l'esprit du Roi de S. que celles

que R. de France lui a données, n'etaient que le rebut, et un homme
a eu la malice de faire crever plusieurs musquets en leur donnant le

méme epreuve, qu'on a fait a ceux de Suéde, qui sont une fois plus

pesants, en suite de quoi on en a envoyé une partie a Stokolm pour

les changer contre ceux des Bourgeois, qui ont volontiers pris le parti

et s'en trouvent bien , ce qui a servi å desabuser au moins le peuple.

Je ne savais pas ces intrigues, quand je suis parti, mais j'avais bien

pris garde que le Roi de S. ne m'en avait pas parlé, comme il semblait,

que la bienséance le demandait, il y a une cabale malicieuse de peu de

gens, mais qui tiennent presentement le haut bout, qui ne perd point

d'occasion de donner a ce prince du degout de la France et de tout ce

qui en vient. Les secretaires, qui pourtant ne sont pas mal intentionés,
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sont indiflferents
,

qui laissent tout alier. Au dessous de cela il y a

quautité d'lionnétes gens, desquels Bjelke et Witenberg sont les priuci-

paux, mais ils ne sont pas crus, et le Eoi de S. semble ne resister au
venin que parce qu'il se pique d'étre constant, comme les volontés sont

libres, je souffrirais patiemment, que la cabale hait la Fr., mais je ne
lui saurais pardonner, qu'elle baisse son Eoi et l'etat. J'ai souvent,

Monsieur, parlé de cela parceque j'en suis rempli, ne voyant rien, qui

ny quadre.

Le Roi de Dannemark est repassé en Zelande et la plupart de

ses trouppes. Cela veut dire qu'il fallait voir cette campagne avant

que de repondre a la proposition de la consommation du marriage

que le Roi de S. avait voulu que je fisse au lieu de repondre precise-

meut a celle d'un accommodement et present, que la campagne est vue^

il pourra s' en resouvenir. Je voudrais recevoir encore une fois l'bonneur

des commandements du Roi sur ces sujets. Voici mes doutes. Je
n'estime pas que la paix soit practicable entre ces deux couronnes,

parceque Tune voudra profiter de ses conquétes et que l'autre ne voudra
rien ceder, et que toutes deux ne voudront pas donner occasion å leurs

alliés de les abandonner, il ne faut pas croire aussi que le bon naturel

du Roi de Dan. lui fasse rien relacher en faveur de sa soeur. Ce ne

sera done tout au plus qu'un armistice, oii chacun demeure armé, avec

la liberté de servir ses amis. Or, Monsieur, la guerre de ce pays ci

consomme beaucoup des ennemis du roi
,

que l'armistice fera tourner

contre nous et la Suéde quelque liberté, qu'il a de la part du Denn. ne

s'y opposera guére. La flotte est en si mauvais etat, que quand le R.

de D. ne si opposerait par directement, les seuls Hollandais sont assez

puissants pour l'empecher de passer la mer; quand elle la passerait, ce

ne serait qu'avec une petite armée, qui courait hazard d'étre accablée

dabord et si son armée etait grande, elle manquerait de terrain, et

pourrait perir faute de cela, avant que s'est relargie. Il faudrait done

l)Our rendre l'armistice avantageux au R. de Fr., que la Fr. fournit des

vaisseaux, des bommes, et, plus que tout cela, sa prudence et ses con-

seils, et la difficulté serait encore les faire agréer et suivre. Il voudrait

done mieux ce semble laisser la guerre en ce pays ci et l'y entretenir

par de moindres secours å fin qu'elle y durat jusque å une constitution

jilus favorable. Il y aurait danger cependant de perdre Bremen et la

Pomeranie, mais je ne crois pas, que l'armistice les sauve, parceque les

ennemis ne le laisseront pas conclure sans prendre Icur précautions

contre les descentes des Suedois en l'Allemagne. Quelque guerre qu'il y
ait en ces pays, les afiaires n'y cbangeront de face. Cela n'ira ai)i)arem-

ment d'uu coté ou d'autre qu'å prendre ou sauver Christianstadt, mais

toutes les autres piaces denieureront a peu pres comme elles sont, a

moins qu'il se fasse de i)art et d'autre quelque bien lourde fiiute. Les
secours (jue lio'i de Fr. j)ourrait envoyer, seront un ])cu d'argent, des

armes, des officiers en . . — en . . — . Si on m'avise de quehpies

autres, j'aurai Tliouneur do les faire savoir a sa majcsté.

L'eiivoy d(} Graflental et Tcxclusion de Nils Banier, a qui eet

einploy eUiit jjromis, clioquent si fort le senat, qu'il a eté rcsolu d'on

fairo des remonstrances. Le marcschal Jianier. qui ne croit pas a propos
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que son fils se trouve en Suéde dans cette conjoncture a resolu de

l'envoyer en France, et il pourra y arriver avec cette lettre. Ils m'en

ont ecrit tous deux, et me prient de le favoriser å fin qu'il soit rec;u

å riionneur de servir le Koi, et leiir ambition est, que ce soit dans la

charge d'aide de camp auprés de la personne du Koi, ou de monsieur

le marechal de Schonberg. Il est ici lieutenant colonel de Cavallerie et

ce que je puis dire de plus de lui, dont je serais bien caution [?], c'est

qu'il autant d'affection pour le roi et la France, qu'on en saurait de-

sirer. On ne peut pas aussi avoir plus d'esprit qu'il en a. Il s'est

signalé å la bataille de Londe å la vue de son Eoi, qui ne lui aurait

assurement pas preferé Graffental, s'il n'avait eté surprins [?]. On dit que

Giildenstiern a fait desobliger cette grande famille å fin de diminuer

le nombre des serviteurs de ce prince. Je vous supplie done, Monsieur,

d'en parler au Eoi, et de faire en sorte que Nils Banier s'apper^oive,

que je vous l'ai recommendé, car son pére est puissant dans le senat,

et est avec cela tres bien traité du Roi de S., quand il est auprés de

lui. Je pense, que sa visée est que son fils etant sur les lieux lorsque

attaquera rudement Graffental, succederait plus aisement å sa place et

que cela le porterait å 1' ambassade.

On parle que le corps du Senat ou un nombre considerable de

Senateurs viendront resider icy, ou å Halmstadt. Je vous ai mande
qu'Ornestedt etait allé a Stokolm pour avancer les desseins de Prusse.

Bentliorn a accepté le commandement de cette armée la, avec la qualité

de marechal. On croit qu'il est tres propre pour les Polonnais.

Les ennemis ont eu un dessein sur Calmar, et avaient mis pied å

terre, mais ils ont eté malvenus et se sont rembarqués.

Le solliciteur des armateurs de Donkerke, qui ont eté si mal-

traités å Gottembourg m'est venu retrouver icy, aprés avoir repassé å

la cour de Suéde depuis que j'en suis parti. Il n'y a pas davantage

profité que la premiere fois. Je ne m'y attendais pas aussi aprés la

reponse negative, qui m'avait eté donnée, mais je n'en savais pas tous

les motifs, car on m'a assuré d'ailleurs, que le Gouverneur de Gottem-

bourg a recus un gros present, duquel les Secretaires ont eu leur bonne

part. Ainsi les Hollandais sont moins obligés qu'on ne pensait de la

justice qui a eté faite aux Francois, et ne sont pas si blamables de la

mesconnaisance
,

qu'ils ont temoignée en prenant les trois vaisseaux a

la rede de Malmeu. Je ne vois pas, qu'on veuille changer icy de

maxime ni de procedé å eet egard, ce qui ote au Eoi le moyen de

donner å la Suéde un secours assez considerable, car s'il pouvait venir

en ces mers une quantité d'armateurs Fran9ais, ils y seraient bien fort

utiles a la Suéde; mais ils ne le peuvent pas quand les Prises sur les

Hollandais leur sont interdites, n'y ayant pas assez å gagner sur les

Danois. Ce meme solliciteur achete un vaisseau, et le veut mettre en

mer avec des Auglais et des Fran(;ais, qu'il a ramassés. Il a dit au

Secretaires pour obtenir le consentement, et sorter les obstacles, qu'il

ne voulait faire la guerre qu'aux Danois, mais son dessein est de ne

pas épargner les Hollandais, et de se retirer aprés, oii il pourra. Il me
demandait un aveu, mais encore que je ne desaprouve pas son dessein.
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Je n'ai pas cm lui pouvoir donner aiitre cliose qu'un simple passeport

pour alier eu France, le surplus n'etaut pas de mon fait.

Je n'ai point de nouvelles de mon fils depuis qu'il est parti de

Gottembourg. Je ne sais seulement pas, s'il aura passé par Helsiug-

bourg OU a Malmen, comme il pretendait. Je crois pourtant, qu'il sera

arrivé en Pomeranie, oii il aura sa bonne part de l'embarras, si Teffort

des ennemis se tourne de coté lå. Je ne vois pas de lien, comme je

vous dis, Monsieur, qu'ou y puisse envoyer de de9a directement aucun

secours. Il faut que ce soit par diversion du coté de Prusse, ou par

l'argent des subsides, que Konigsm. devra employer en reernes en

munitions et en fortifications. C'est å quoi je pense qu'il faut princi-

palement batter, je l'ai representé ici, mais å qui parler quand il n'a

pas seulement de forme de conseil. J'estime qu'il faudrait que le Eoi

fit de lui méme cette distribution du subside au liazard du mauvais gré,

qu'on lui en faira savoir par le roi de Suéde, qu'on rend toujours plus

jaloux de Tautoritc, qu'on lui dit que sa Majesté prend sur lui. Cela est

mal imaginé, mais ce sont aussi les mauvais imaginations, qui gåtent tout.

J'ai trouvé mon equipage aprés huit mois de separation, et j'en

suis aussi embarassé, que je l'ai eté par sa privation å cause de la

cherté de la nourriture des chevaux, et que cette méme raison en em-
peche le debit. Outre que j'en trouverais pas d'autres au besoin. Les
paysans ont eté contraints par une de ces imaginations, que je vous dis,

de laisser les foins couper, et les bles meurent sur la terre pour allér

a Tarmée; en méme temps on a ruiné leurs chevaux par les [!] et par

des fraipasse et puis les pluies sont venues qui durent eucore, on ne peut
pas se prendre plus ingenieusement pour ruiner un pays, qu'on fait ici.

Le Pére Arcange a bien de la peine å revenir d'une grande ma-
ladie, qu'il a ene. Je crains qu'il n'y succombe. J'y perderais un
bomme de bien , et il me faudrait bien du temps pour recourer un
prétre.

Du 14^ Septembre.

Le S. de la Piquetiére est de retour. Je ne saurais, Monsieur
rendre un meilleur conte de son voyage au Roi, qu'en vous envoyant
deux relations qu'il m'a faites de la deroute, qu'il a vue, et de ce qu'il

a entendu du Chancellier touchant les affaires. Il semblerait que la

forme du gouvemement dut bientot changer, mais comme Giildenstern et

ses eraissaires obsidcnt le 11. de Sv. et que ce Prince est sujet å une
mauvaise honte et a une inapplication d'esprit, qui peuvcnt faire appre-

hcnder laveve du fen Roy ^) et les ennuieuses consultations du senat. Jo

ne fairay point de pronostique lå dessus, et loue Dieu seullement de ce

quo hcureusoment je me suis maintenu de tons les cotés que je puisse

liardinient tniitter avec tout le monde.

Le Roy de Danneraarck a interccpté une lettro du Senat au Roy
de Suode, qui contenoiont ])lusicurs chefs tous favorables å la Franco

et au Chancellier, et entre autrcs il y avait un ])rojet d'accomodement

entre les deux couronnes que le Senat desiro et blamait indirectement

') 1 Kanden er tilføjet: Reyno mere do »Suedo.



Om Aarsagerno til den skaanskc Fejdo. 47

Giildenstiern d'en avoir fait eluder la proposition, on interjettant celle

de raccomplissement du raariage. Ces nouvelles counaissances que R.

de D. a prises me donnent encore plus de sujet de croire que pour s'en

prevaloir il souffrira bientost que 37 ^) fasse une ouverture. Et je ne fie

pas tant a la conversion des senateurs ni a toutes les belles paroles du

Chan''^'^ que je n'apprehende autrement, qu'on ne precipite ce traité sans

y autrement considerer l'interet du Eoi. Ce qui ne fait desirer encore

plus ardemment de nouveaux ordres de sa Majesté.

Les Senateurs commencent å retenir des logis en cette ville.
||
Adieu

Monsieur je suis tout a vous '^)

Teuquiere

Bagpaa: A M. de Pompone.

(Frankrige 101. Interciperte Depecher 1675— 6)

Af Griffenfelds Koncept om Aarsagerne til den skaanske Fejde.

3) at altiid, naar nogen Krig eller V-enighed imellem andre Kon-

ger og Stater udi Europa er opvoxen, som kunde siunis langt fra at

wille drage disse Nordische Croner udi Krigen eller V-sicherhed med,

hans May*"" altiid med Besendelser aff sine Ministris baade till Sverig

sielff, saavelsom och till Kongen alf France Rige, som af hvis Wille

Sverig formedelst Subsidier mesten altiid haffuer dependeret, stedtse

haffuer sogt ald Misforstand och Collision at forre komme , ved nogen

særdellis giort afftalle derom eller och normere Forbindelse, huorom H.

Hanibal Sehestedt Ambassade i Francerig, och den negotiation med de

Engelske ministris Talbot och Cliffort, item H. Baron Juls sidste Nego-

tiation i Suerrig, sampt de till dend Suendsche Ambassadeur Greff Niels

Brahe giorde Forslag Widne berre kand. ES'tersom hans May* stedtse

haffuer frychtet som nu och paa sidsten scheet er, at deris May*" wed
disse opvoxene Kriger imellem Engeland och Frankerig paa den ene och

Holland paa dend anden Side schulde for deris Allieredes Interesses

Schyld drages insensiblement med i Krigen, førend de det wiste, och

haffuer derforre wed sin Envoyé Exl. H. Baron Jul sampt sin der sub-

sisterende Resident C. Lindenow saa lenge ladet importunere det Suend-

sche Hoff om nogen normere Alliance eller Afftalle om sligt at indgaa,

at endelig effter hoessfoyede Projectis Indhold sub lit: det nesten var

ferdigt at ;komme till Slutt, damand i Sverig |: formedelst at den Fransche

Ambassadeur rotunde gaf at forstaa, at hans Herre ingenledes kunde

tillstede, at dete Tractat bleff underschrefuen:| nu mand ingen widere

Udfluchter saa, remitterit det for at winde Tiid till dend Ambassade,

Gr. Niels Brahe giorde i Danmarck, som da med slig Koldsindighed,

som enhuer bekient er, det i Danmarck negotierit och pousserit haffuer.

4) med Tilbiudelse aff sin Mediation ock gode officia tillige med Suerig,

till at componere dend opvoxene blodige Krig imellem dess Naboer, huis

Flamme ellers siuntes at ville gribe widere om sig och disse Nordische

Riger endelig med i Krigen interessere. — — — —

M 37 betyder enten den svenske Regering eller Kansleren. .

^) Fra
11

er Skriften egenhændig.
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3) Nar Krig och V-enighed imellem Naboerne er opvoxen och Kongl.

May* aff Danmark da ald Muelighed om wende till at forhindre, at slig

V-wesen icke scliulle drage disse Nordisclie Riger i Krigen med, och

gifFue Aarsag till nogen Y-enighed imellem dennem, for differente Inter-

essers Schyld, som deris May* tiit och offte hafde, da er saa langt fra,

at mand paa Snendsche Siden haffuer søgt det samme, at mand end

ochsaa haffuer wærit hans May. affDanmarck forhinderlig der till i alle

Maade, det er jo nu enhuer bekiendt at siden Suerig haffuer nødt de

Frandsche Subsidier, da haffuer samme Crone gandsche dependeret aff

Franckerigs Mouvementer, och icke nogen i sit fortrolig Wenschab op-

tage wildet, uden de som det frantsosche Interesse tillige sig antog

och de som Francerig der til wilde admittere, for slige och andre wich-

tige Aarsager haffuer Ko. Ma. hoyloflige Ihukommelse K. Fridrich 3

nogen Tiid eff'ter Freden for Kiobenhafn war sluttet, befundet nodigt en

anseenlig Ambassade till Francerig wed H. Hanibal Sehested at afferdige,

for tilligemed Ansogning aff" Francerigs nermere Fortrolighed at establere

desto fastere och stadigere Wenschab med Sverig och desto krafftigere

at conservere dend saa dyrekiobte Fred, med samme Crone, mens huor

hoyt slig oprichtig Intention af Hans May. af Danmarck haffuer woren

Regeringen udi Sverig imod, er bekient aff deris den Tiid extraordinari

Envoyé til Francerig, Camborotii Hirschenstiernis Afsendelse, huis for-

nemmeste Commission bestod i at sæte Danmarck ud af Credit och

suspect giore hoes Francerig, forhindre at Danmarck inttet bleff admit-

terit in societatem armorum vel amicitiæ, saa som aff hoes foyede Copie

aff" bem*® Hirschenstiernes Instruction sub lit. widere er at fornehme

och i huor vell Kongl. Mayt. aff Danmarck her om i god Tiid Ynder-

retning hafde, saa haffuer Kongl. May. dog derfor icke underladet paa

alle giorlige Maader sligt endnu fremdeellis at soge och til dend Ende,

der A° den Kriig opwoxte imellem Engeland och Holland, och bege

stridende Partier Kongl. Mayt. aff Danmarcks Wenschab med saa stoer

empressement ambierede, da haffuer jo Kongl. May. fuldkommen sig ud-

ladet at wilde inttet andet Partie antage end det som Sverig tillige

ville tage, och der de Engelsche Ministrie Cliffort och Talbot anbrachte

hans May. af Suerig intet holt slig hans May. aff Danmarcks Resolution

for sincer och reel, forond Kongl. May. af Danmarck sligt haffde Reede

paa sin Side stipulerit, da Suerig inttet wilde underlade at giOrc det

samme, da haffuer jo hOyst bemelte Kongl. May. af Danmarck jo Sverig

gierne der i foyet ocli Tractatet med p]ngelske Minist(nn M. Cliffort ea

Conditione vnderschreffuit, at om Suerig det samme tillige wilde indgaa,

da .schiilde det staa wed Magt och ellers icke, mens saa snart sligt

scheedt war, da haffuer jo Sverig gandsche vnddraget sig fra sannnc

Tractat, ocli Cliffort hafuer moodt [!] v-forretet Sag reise fra Stockholm,

saa at Kongl. May. endelig for sin Sicliorhed Schyld, och der hanneni

infren Neutralitet lenger aff de stridende Parter bevilget bleff, hafuer

miiiit iniodtage de billige Offerter, som Holland den Tiid giorde, och

der nu endelig denne sidste Krig imellem Engeland ock Francherig paa

den ene och Holland paa deii anden Side vdbrnd, da haffuer hans May.

aff Danmarck jo ingen Flid lad(;t sparre, alt siden Krigens Begyndelse,

wed sin Ext. Envoyé udi Suerig H. Baron Juel, sampt sin der wcrondo
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Kesident C. Lindenow alle tienlige Forslag at lade giorre baade till

iiermere Forbindelse imellem begge disse Riger, saavelsom och til Pro-

movering aff samptlig disse Nordische Eigers commun Interesse, och

till Forekommelse, at begge deris May. for differente Interessers Schyld,

med deris Waaben ey schulde komme till at choquere eller stOde paa

huer andre, mens huor forgefues samme Kongl. May. Ministri paa tredie

Aar er bleffuen opholdet med samme Negotiation och endelig hafue mott

seet sig gandsche frustreret der fra, sees aff hoes foyede Copie aff det

sidste Project, sub Lit:

Och er at observere, at tillige, mens Kongl. Ma. aff Danmarck
med saa stoer Chaleur ambierede Suerigis fortrolige AVenschab, da haffuer

Kongl. Ma. ochsaa tesmoignered at hafue en stoer Penchant til at for-

binde sig nermere med Francerig, efftersom hans Ma. vel forud saa, at

det ene ey var at erholde uden det andet, mens saa langt fra at enten

Francerig eller Sverig haffuer wildet imodtage slige hans May. troe-

hiertige Erbydelser, at Francerig endochsaa icke hafiuer wildet (4) ad-

mittere hans Ma. engang som Mediator til Freden, der dog nesten ingen

af de tydsche Forster er blefn sligt forsaget, som sig der till erbodet

haffuer, ja hans Ma. Ministrie hafue endoch mott lidet dend Mortiflca-

tion, at de Fransosche Ministrie hafue sagt dennem, at Sverig intet

vilde tillade, at hans May. aff Danmarck blef Mediator med, hollendis

det for alt noch valabel raison, at Sverig och Francerig dedaignerede

hans May. Mediation och intet begierrede dend, huad kunde nu hans

May. aff" Danmarck mindere giorre, der baade hans AVenschab och hans

Mediation rejetteredes, och hans Rigers Sicherhed inttet tillod hannem
Neutraliteten, der Sverig begynte at formere saa sterch en Armee paa

dend tydsche Grund, end at imodtage de billige Offerter, som Keyserl.

Ma. sampt Kongen aff Spanien och H. Staterne af Holland hannem
tilbod, icke dismindere hafuer hans May. paa dend Maade dette Partie

antaget, at hans Maj. ingenmaade waar forbundet at mische sig i dene

Kriig, med mindre hans May. Allierede aff flere Fiender end de dend
Tiid hafde, schulde blifue offuerfalden, dete haffuer hans May. |:i huor
vell Tractatet imellem samptlig de Allierede war public noch och inttet

hemmelig holtes :| dog icke vnderladet at lade communicere de Suendsche
Ministris, och der hoes endda som for lade soge med alle giorlige Mid-
dell at forhindre, at deris May. ey her wed maatte komme til at cho-

quere huer andre, huilchet Sverig let haffde kundet evitere, om det

hafde wildet, eff'tersom hans May. aff Danmarck Tractat med sine Allierede

var ichon eventuel och forbandt hans May. til intet, saa lenge Sverig

eller nogen anden Estat iche traadte til wirchlig Action imod hans
Allierede. Her kand nu ochsaa ald sund Fornufft inttet nechte, at om
Sverig i ringeste Maade haffde hafft Tanche till at forrekomme denne
Krig, som nu er imellem begge deris May. den da heel let det hafde

kundet, endten wed Entholdelse fra offentlig Fiendschab imod de Allierede,

eller och ved nogen sær Aft'talle, at bege deris May. haffde friit kunde
succurrere derris Allierede uden at det derfor schulde komme til offent-

lig Ruptur imellum disse Riger, mens der er huerchen bleffuen tencht

paa det ene eller det andet, tuert imod just i samme Tiid er Resolu-
tionen i Suerig fallet, at Feltherrn Wrangel med dend Schwendsche

II. 4
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Armee seliiilde bryde los i det Braiidenborgsche , ocli for wiidere at

eludere haus May. att" Danmarcks trouhiertige Intention till at couservore

alt g'ot AVeuschab med Sverig, liaffue de Sueudsche til Stockholm gaudsche

affbrudt Xegotiatiouen med hans May. aff Danmarcks Ministris samme-
stedtz under Prætext, at H. N. Brahe, som da gich Ambassadeur til

Daumarck, dend i Danmarck schulle till Endschaff forre, der dog i Gier-

ningen samme Ambassade war anseet paa alleniste at opholde och

amusere hans May. fra at folge sin sande Interesse, och wed Proposition

aff Gifftermaall imellem hendes Hoyhed hans May. S3^ster och Kongen
affSuerig at wugge hans May. |:saa at sige:| udi Soffn, huilchet haffuer

voren till Stockholm saa bekiendt, at somme iche haffuer kundet under-

lade sligt wed en mordant Pasquill i Kaaber stucken at tilkiende giffue,

i huilchen hans May. aff Danmarck forrestiltes som et Barn i en Wuge,
huilchen aff den Suendsche Ambassad. G. N. Brahe och den Pransche

Ambassad. Terlon bleff i Soffn wuchet. Mens Udgangen haffuer noch

wiist, at de intet haffuer haft't med Born at giorre, huerchen udi hans

Ma. egen eller i hans hoye Ministris Personer, thi med alle de specieuse

Offerter aff Gifftermaall och alle de Hausseringer, som Francerig giorde

siden af Subsidiers Tilbiudelser, saa haffuer de dog huerchen kundt

blende haus May. eller des hoye Ministers Oyne, ey heller bewege hans

May. til nogen V- bestandighed imod sine Allierede, mens hans May.

haffuer strax, dend samme Timme G. Niels Brahe proponerede samme
Gifftermaall, genereusement declareret hannem, at i huorvell hans May.

i Henseende til hans May. aff Suerig egen Person |:som en huer Ven

eller Finde for des rare Kong. Dyder billig bor at estimere :| intet be-

gierrede der imod at verre, saafrembt det hinders Hoyhed hans May.

Syster sielff kunde befallde, iche desmindere torde samme Ambassadeur

inttet tenche, at hans May. derfor i nogen Maade ville alterere eller

imod giore sinne med de Allierede slutede Tractater, ja Udgangen af

samo Ambassade haffuer nochsom udwist, at hånd alleniste var kommen
til at folie sig fur, udhorre Folches Mobning och winde Tiden effter som

hånd heell vformodelig bort drog uden enten Gifftermaals Trachtaterne,

eller ochsaa de andre, som saa lenge aff" de Danschc Ministris i Suerig

haffde woyqu negotieret, till Kndschab at bringe, och er vel at observere,

at samme Ambassadeur paa sin Nedreise fra Stockholm til Danmarck

|:sora hånd i O eller 8 Dage haffde letelig kunde giort:| haffuer expresse

worren 6 Vger paa Keisen, paa det at dend Foraiulring i det Branden-

borgsche med de Suensches da forretagnc findtligc Actioner. imidlertiid

kunde passere, och herved Facies rerum forandres, saa at hånd der

offuer desto let'er kunde ])enetrere hans May. aff Danmarck Intention,

efftersom mand i Suerig fuldkommelig war i deiul Indbilding, at nar

ichon denne Proposition aff Gifftermaall bh'IT giort, saa schulle hans

May. aff Danmarck i drnd Considcration lade; farre alle andre Alliancer,

i huor stoer Interesse hans May. der ved kunde haffue, huilchet, ifald

at hans May. Rigers Velstand och hans Honneur och vdgiffne kongligo

Parole det haffde tilladet, hans May. det och gierne haffde giort, efftor-

soni dete saa conform war med dend stadige Intention hans May, altiid

haffuer hafft till at conservenj i alle Maade gaat Wenschab och Naboc-

»chab med Suerig, om hånd kun i<lie v-omgiengelig for sin Sicherhed
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nodtes till andet, mens saa hiertelig Begiering hans May. her till sampt

till at see hindes Hoyhed hans May. Soster i saa mechtig en Konges

Wokl och saa vel efi'tei" des hoye Fodsell och qualitét forseet haff'de, saa

hoyt hatt'uer hans Maytz tillige fundet sig forbunden at sorge for sine

Kigers och Undersaatters Boste, huis Velstand och Sicherhed nodvendig

requirerede at hans Maytz iche tillod, at de som hannem i sidste Krig

med Suerig saa got som aff den yderste Fahre haft'de reddet, och

stedtze siden hafde cultiveret, richtig Wenschab med hans Maytz:

blefuen saa v-skyldeligen af andre ruineret, der hans Ma: dennem med
saa hoye Loffter och sluttede Tractater war forbundet til at secourere

;

ieg men hermed at haffue klarlig noch bewiist, at Sverig iche haffuer

paa sin Side effterkommit huad den forste Articul som ellers Er dend

essentielleste , saa vel i det Roschildische som i det Kiobenhafnsche

Tractat tilholder.

(Sverrig 188^. Einige Ursachen o. s. v.)

To Breve fra General-Admiral Kort Sivertsen Adelaer.

Stormægtigste og høibårne fyrste, Allernådigste arvekonge og

herre.

Eders kongl. May" har jeg senest i al Underdanighed tilskrevet

med en Rostokerskipper , som kom fra Amsterdam , . og igaar sig på
reisen ad Rostok forføjede, hvorudi jeg underdanigst har tilkjeudegivet

at i Eders Maj"^ flåde var ankommen en Hamborger skipper kommende
fra Stockholm og berettede at den svenske flåde d ^/i9 dennes var ud-

løben stærk 44 Orlogsskibe, små og store, hvorunder var Skibet „Kro-

nen" førende 126 ^i%., „Rigsæblet" 84 Stykker og resten efter ad

venant, så at den mindste af dem 30 a 36 Stykker førte, herforuden

endnu 6 brandere og 3 a 4 avisojagder så at de vare stærk i Alt 54

seilere. På bemeldte Skibe var 9 a 10,000 mand Soldateske embarkeret

og blef sagt at de endnu ved Elsnab i Dalarøn 2 a 3000 Soldater ind-

tage skulde; men om det var sket vidste han ikke forvist. Dette har

skipperen med oprakte fingre svoret at være sandfærdigt ; hvilket senere

af endnu to hollandske skippere er konfirmeret. Herpå har jeg ladet

krigsrådet sammenkalde herover at fornemme ; så er efter god delibe-

ration besluttet at vi skal begive os med flåden for København eftersom

det med vore syge ei bedres og vi ingen hjælj) af frisk folk endnu har

fået. Hollænderne agtede det aldeles ikke for rådeligt sådan stor magt
med vore så få skibe at angribe. Derfor vi os fra København først

af frisk folk victualier og andre nødvendigheder vil providere og efter-

som vi af den Rostokerskipper erfaret at for København skal være an-

kommen en flåde af en 50 hollandske koffardiskibe hvorhos 3 små convoyere

vil vi os (på E. K. May" alleni. villie) med dem så og resten af Eders

May"^ skibe som der kunde færdig ligge, forene, og så strax i Søen igen

os begive vor fjende så meget muligt at modstå.

Yi have ingen soldater fra Nakskov kunnet ladet hente eftersom
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for dette dårlige veir iugeii Gallioter os til borde have kunnet komme
og eftersom de Svenske med sådan stor magt i Søen er, så tykkes mig

underdanigst til Ed. K. May"^ tjeneste at være rådeligt, at soldaterne

på Lolland blive indtil det E. M" nådigst behagede, at flåden igen i

scen gik, om det så var at der nogen Landfald på Lolland forsøgtes.

Vi have vel udi krigsrådet besluttet os for København at begive, men
såsom jeg har taget i betragtning, at fjenden skulde gloriere dersom vi

for hans Skyld søen forlod, så er jeg besluttet her under Stevns at

forblive på det E. M"* flåde ligesåvel ved respekten bliver at holde søen

som de svenske og dersom de os her vil angribe have vi en fordelagtig

Stilling at modstå dem i. Dersom Hollænderne ikkun hos os vilde blive

thi de dag på dag meget lamentere at årets saison forløben er, så at

det vorder farefuld ved vinter dage med de store skibe at seile. Idag

er en hollandsk Skipper som ikkun fem dage fra Stockholm har været

udi E. M"' flåde ankommen, beretter at han har seet nogle skibe krydse

under Gulland som efter haus presumption skulle have været den

svenske flåde. Dersom de har været i Søen med denne storm så er

vel en del af deres skibe ruineret thi dem af dette dårlige veir stor

skade vorder tilføiet, eftersom de ikke er velforsynet med redskab og

befarent folk. leg kan ikke vel tro at såmange soldater som fortælles

os, på deres skibe skulde være eftersom der siges 12 a 14 skuder endnu

ligge ved Dahlerøn, hvori de ville indskibe soldater og henføre til Yis-

mar under couvoy af et orlogsskib. Der siges at de på siderne af deres

skibe har ladet gøre faldbror hvorover de ville lade entre med deres

soldater på vore skibe. Hvo som har givet dem det råd er enten en

ubefaren sømand eller og en stor nar thi udi søen kan sådanne instru-

menter ingen efi"ekt gøre, men vel på landet. Gud give at vi kun

18 a 19 gode orlogsskibe med 6 brandere havde og med gode friske

matroser besat, så skulde vi betage dem lysten at entre over broerne.

For Yisraar er beordret at krydse Kaptejn Halvor Andersen med

fregatten „den spraglede Falk", Løitnant Lau Fock med Kreyerten St.

Jakob; Peter Grisnel med Kreyerten fortuna, og Kaptejnløitnant Ian

Jakobsen med Snauven Den vismarske Rosz. leg har ikke turdet vove

flere skibe did at sende, eftersom fjenden er i soen thi de ellers lettelig

kunde falde udi deres hænder om det så var at de kom for Yismar med

deres flåde. leg forventer underd. E. K. M"** nådigste befoling om nogle

flere skibe did skal sendes. Yi har overalt så meget muligt ladet

udsi)rede at Hs. K. M" en stor magt udi Skåne vilde lade lande, til

hvilken ende vi os med alle de skibe som ligge færdige for København

vil forene os, og så tilsammen søge Skåne først at bemestre. leg har

velb. Kristian Bjolke igår opsendt til Køl)enliavn for at erfare om vi

nogen secours af friske folk og skibe kunde bekomme, mens efter hans

afreise kom Admiral Hinkes^) til mig ombord, Ix'gjiMTiide en absolut til-

ladelse inden tvende ugers tid sig med hoshavende skibe enten lil

Dantzig eller til Holland at forføie eftersom Årets saison og hans af de

herrer Staten ordinerede tid forløben er, så h-ni niåtto forsvare hvis

') Den hollandske Admiral.
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skade over skibene kunde komme, dersom lian ei sådan ordre parerede;

og omendskønt secours fra København kom, siger han ei tør vove længer

her at blive. Så véd Gud at det mig hjertelig bedrøver, at jeg søen

må quitere, eftersom vi hører at Svensken er ude, mens jeg tror ikke,

at de længe søen skal holde, mens sig med det første igen tilbage be-

give eftersom vi dagligen storm og uveir har. Hermed PJders K. M"
under Guds beskærmelse etc.

Prins Georg for Stevns til Anker 23« S^' 1675.

Cort Adelaer.

Extract af hvis syge samt døde på hs. M"^ orlogsskibe er befundne

Prins Georg 80, Charlotte Amalie 73, Kristianus Kvartus 151, Gjlden-

løfue 60, Lindormen 27, Havfruen 42, Fredericus Tertius 140, Nelde-

bladet 55, Christiania 64, Stokfisken 7, er 699 syge. Døde er i alt 72.

Herforuden 2 a 300 som sig nogenledes kommer men har ganske

ingen kræfter. Dersom endnu ingen Here nedfald end dem paakomme
så måtte vi endnu patientere mens frygter at nu herefter med regn og

slud mange mer nedfalde skal.

Høi og Velb. Hr. Eigens Cantzler høigunstige Patron.

Eders høigrevelige Excellence gives hermed underdanigst tilkende

at igår tvende skippere udi Hs. M"^ flåde er arriveret, berettende at

den svenske flåde den ^^19 dennes var udløben stærk 44 orlogsskibe

små og store så at de mindste af dem 30 a 36 Stykker førte, her-

foruden 6 brandere og 3 a 4 avisojagter, så at de tilsammen 54 seilere

vare, på hvilke forbemeldte skibe 9 a 10000 soldater var embarkeret.

Så er udi krigsrådet efter god deliberation resolveret at vi os for Kjø-

benhanfn vil begive og os der af friske folk skibe samt andre nødven-

digheder providere, og så igen efter Hs. K. M"^ allernåd. villie os i

Søen begive. leg er hjertelig bedrøvet at vi for deres store magts skyld

søen må quitere hvilket jeg endnu aldrig tilforn har gjort, mens ikke

agtet om endskønt min fjende var trej gange så stærk som jeg, så har

Gud mig dog alletider med en god victorie velsignet. Hollænderne

havde ingen lyst sådan stor overmagt med vores få skibe at attaquere.

Dersom vi ikkun 18 a 19 skibe havde med 6 brandere med friske og

erfarne folk vel besatte, så var jeg noksom resolveret dem at imodstå

og næst Guds hjælp tvivlede jeg ikke at vi jo en god victorie erlange

skulde. leg tror ikke at på de svenske orlogsskibe, såmange soldater

som de foregive embarkeret er, såsom jeg af andre kofardiskibe for-

nummet har, og dersom de sig så vidt med deres flåde avanturerede enten

for land til Rugen eller Yismar så tror jeg ikke at der mere end 4000
mand kan ilandsættes eftersom de self et parti for deres egen flådes

besætning må beholde. Hermed rekommanderer jeg Eders høigrevelig

Ex. etc. og forbliver indtil Døden
Eders hoigrevl. Ex.

underdanigste og tro tjener

Curtadelaer.

Udi Hs. K. M" skib Prins Georg

for Stevns til Anker d. 23 8^^ 1675.
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Grijfhifelds Koncept til Fcltogets Plan 1676, skreven i Jan. 1676.

Til Oberfeldtmarskalcken Hertug Johan Adolf til SchlesAV.

Holst. Plou

C. V.

Vor Venskab sami)t huis meere kiert og gott vi formaa tilforne,

Høybaarne Fyrste, Elskelig kiere Frende; Eft'tersom det liøylig er for-

noden i Tide at betencke og vell offuerlegge, huad nu videre mod Fien-

den skall foretages, paa det denne aff Gud os udi forleden Campague
og Feldttog forleente saa lyckelig Begyndelse maatte med lige lyckelig

Fremgang videre fortsettes, og till een ynskelig Ende udføres, saa bede

vi Eders Kierl. og allernaadigst ville , at saasom voris Feldtberre og

Præsident udi Krigs Collegio os Elski. Her Hans Schack Å:c. med Svag-

hed er befalden. Eders Kierl. da som voris forordnede Geheime Eaad og

Oberfeldtmarskalck icke alleene paa de ordinarie udi Krigs Collegii In-

structs dertill forordnede Dage lader Krigs Collegium holde, og der de

udi samme Instruction ommeldte Materier foretager, mens eudoch at

Eders Kierlighed nu endoch især samptlige udi bem*® Voris Krigs Col-

legio forordnede Eaad og Assessorer lader sammenkalde, og der dennem
effterskretfne Poster til at deliberere om og at offverveye forestiller

I. Huad heller det siunes til Vands eller till Lands Sverig iaar

den største Skade at kunde tilføyes, og derfore efftersom Flaaden ende-

lig skall eqvijæris, være sig vi med Landarmeen offensive eller de-

fensive mod Sverig agter at agere, huor den største eftbrt skall giøres,

til Lands eller til Vands, dersom det imod bedre Formodning endelig

skulde befindes, at vi icke till Lands og Vands tillige med lige Effter-

tryck Fienden angribe kunde; thi enddog det er ugjenstridig, at jo

sterckere mand sig saa vell till Lands som till Vands kand udruste, jo

bedre det er , og vi stille det derfor fast voris Armee till Lands saa

vel som Flaaden det meste muligt er og Midlerne nogenlunde tilstrecke

kunde, at forstercke, saa er dog vell bekiendt, huad Middeler till saa

store Udgiffter være kand, og huad vi afl' de Subsidier, voris Allierede

udloffVet haffver, kand haffve at forvente, saa at det for den Aarsags

Skyld heel fornøden er, at voris Krige med største Menage og Spai-

sommelighed føres, og at mand ingen unødvendig Bekostning giør, paa

den till de endelig fornødene og uforbigengelige Udgiffter Midler ud-

findes kunde.

II. Dersom den største Operation med Landarmeen skall skee,

huor (len største effort dermed skall giøres 1. enten luli Brehmen eller

2. fra Norge ind i iliertet afl' Sverig, eller 8. lierfra ind udi Skaane,

eller 4. paa alle trci Steder tillige, og med huad Proi)ortiou aff" Magt

paa huor Sted. IIL Om herfra ind i Skaano skall ageris, huad for-

nodf'ii Anstalt dertil! skall giøres, saa vel Troujternes Tall angaaende,

med huilcke ageris, som anl. Transj)orten at facilitere, og huad helles

till saadann een Exp(;diti()n at foretage beliøffv(>s kunde. V\. Om og

hvorledis udi slig Tilfelde (vomniunicationen med den Norske Armee be-

fordres skulde og kunde. V. Huad man skuld«- formene i samme Til-

felde afl Flaaden skulde kunde foretages til sannne Exjx'dilious Befoidring.

Herom ville vi nu dcris lietenckende skriftlig og med forderligste hafve,
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skulde og nogen af een sær Meening være som icke med de andres ofver

eens stemmede, kand hånd det aparte skrift'tlig til os indgifve, efftersom

een huer friit herudi bør at raisonnere og sige sin Meening, og ingen

kand fortenckes uaar hånd siger med Troskab det beste hånd veed og

som hånd det forstaar. Eders Kierl. foreholder dennem vel Sagens Vig-

tighed, og at Taushed derfor, som er Sjælen af alle Eaad og Anslag,

endoch herudi fornemmeligen behøfves. Dermed skeer vor Villie, Be-

falendes Eders Kierl. den Allerhøyestes trygge Beskermelse till all

sielffbegierlig Velstand troligen. Skrefvit &c.

Eders Kierligheds

venligsindede Frende

Haffniæ d. 26 Januarij 1676.
^G'

Stormægtigste Konge,

allernaadigste Herre,

Eftersom Eders Kongel. Maytt. Geheimer Raht och Ober Feld-

marschalck Hans Dorchl. Hertug Johan Adolph til Schlesvig Holstein etc.

os underschrefne paa Eders Kongel. Maytt allernaadigste Befahling

hafver udi Krigs Collegio ladet sammenkalde, og der os efterschrefne

fem Poster til at ofverveye forestillet, saa er derom voris allerunder-

danigste Betenkende, som følger.

Om den 1 Post. Huad heller det siunes til Vands eller til Lands
Sverrig iaar den største Skade at kunde tilføyes, och der for eftersom

Flaaden endelig skal eqviperis, være sig E. K. M. med Landarméen
offensive eller defensive mod Sverrig agter at agere, hvor den største

effort skal giøres, til Lands eller tilvands, dersom det imod bedre For-

modning endelig skulle befindes, at Ed. Kongel. Maytt. icke til Lands
och Vands tillige med lige Eftertryck Fienden angribe kunde.

Eftersom paa ingen Land Operation herfra imod Fienden kand
tænckes, førend Flaaden er udrystet, saa vill des Eqviperiug først och

forderligst i Værck settes: Och siunes os Sverrig iaar den største

Skade til Lands at kunde tilføyes. Flaadens och Arméens Force vill,

saa viit Midlerne kunde tilstre cke, forsterckes, och deres Underhold der-

efter mesnageres.

Om den 2 Post. Dersom den størte Operation mod Fienden

med Land Arméen skal skee, hvor den største effort dermed skal

giøres 1. enten udi Brehmen 2. eller fra Norge ind i Hiertet

af Sverrig 3. eller herfra ind udi Skaane 4. eller paa alle tre

Steder tillige. Och med hvad Proportion af Magt paa hver

Sted.

Herfra ind udi Skaane formeene vi den største Operation mod
Fienden med Land Arméen at kunde skee. Udi Brehmen stod at for-

søge, om ved Tractater nogen Participation af de Allierede kunde er-

holdes, eftersom det for Medhjelp nock kand regnes, at man Fienden

med to Landarméer udi hans Eige angriber, och med den tredie, nem-
lig Flaaden, all Tilførsel, saa och Succursen til Tj-dschland at sende

forhindre]'. Skulde de Allierede alligevel der til sig begjære, nogle af

Eders Kongel. Maytt. Tropper, kunde H. General Baudissin dem med
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500 til Hest och 2000 til Fods assistere, og endnu nocli it Regiment
Dragoner dem ofverlades. Til Norge af denne her i Riget staaende

Armée noget at lienschicke, och dermed ind paa Sverrig at agere siunes

os icke raadeligt, saa vel for Transportens Vanschelighed , som for

Mangel paa Underhold, och formedelst Landets Situation. Dog fra

Norge at agere med sine egne Folck, och hielpe saaledis at forlette den
Skaausche Operation. Paa alle tre Steder tillige med Hofvit -Arméen
at agere, hafve vi icke Folck nog til, thi Skaane alleene kand icke med
ringere end 12 å 13000 Mand attaqveres.

Om den 3 Post. Om herfra ind i Skaane skal ageres, hvad
fornøden Anstalt dertil skal giøres, saavel Troppernes Tal an-

gaaende, med hvilcke ageres skal, saa anl. Transporten at faci-

litere, og hvad helles til saadan en Expedition at foretage

behøfves kunde.

Herom holdes nødvendig at Generalitetet først confererer med Ge-

neral Krigs Commissariatet, eftersom det meste angaar Krigsfundum,

efter hvilcken Regimenters Recrutering, Artilleriets og Magasiners Ind-

rettelse vil regieres.

4 Post. Om og hvorledis udi slig Tilfelde Communication

med den Norske Armée befindes skulde och kunde.

Naar mand herfra ind i Skaane agerede, fick H. Guldenlew fra

den Norsche Side af yderste 3Iagt at attaquere Fienden. Commuuica-
tionen kand icke anderledis end ved Brefvexling imellem disse Arméer
holdes, och det ved den ordinari Post, eller ved extraordinarie Galliotter.

Naar mand vaar ind i Laudet, stod at forsøge, om ved Penge nogle

kunde bringes til Veye, som Kundschab imellem Arméerne vilde føre.

5 Post. Hvad man skulde formeene i samme Tilfelde af

Flaaden skulde kunde foretages til samme Expeditions Befordring.

Wi befinde raadeligst at Flaaden sig udi Ostcrsøen begifve , efter

hindes Magt og Fiendens Contenance der at agere, dog at nogle Skibe

huldes tilbage Transporten at befordre. Kunde E. Kongel. Maytt. Flaade

ved 30 Skibe blifve stærck, formeener man at Fiendens icke udløber

eller nogen Bataille hazarderer; thi den i vlyckelige Tilfelde ingensteds

i Tydsche Hafne sig kunde retirere, men hafde alleene Calmar Sund eller

Skaane at søge. Dertil skulde denne icke vel kunde udrystes, dersom

man i Tide ved Capers og andre smaa Fregatter Farten til Stockholm

v-sicher giorde. Och i saadan Fald kunde af Eders Kongel. Maytt. Flaade

een Landgang paa Gulland forsøges ; hvis Occupation var beqwem Floden

deromkring at lade ligge for Ancker, og Tilførselen til Skaane at forhiiulre.

Denne voris allerunderdanigste Meening indstillendes til Eders K.

Maytt. videre allernaadigste Vilh} och Resolution forbi ifve vi

Eders Kongel. Maytt.

allcninflenlaiiiirste og tro])ligtigst(' Tjcnore

J.Chr. Korbit/. J. Bi-'lke Otto Powisdi ' F. v. Arenstorlf

ni. p. 111. ]). 111. ]). 111.
i>.

J. Rosenkrantz. Jørgen Fogli. II. Moicr.

Kiobenhafn udi Krigs Collegio

d. 30 Januarii 1070.

Udskrift: No. 1 Kriegs Collogii iin'iii<»ri;il.



Griffenfolds Concept af Felttogets Plan 1676. 57

Till Hertug Johan Adolff.

Vor Venskab sampt huis meere kiert og gott vi forraaa tilforne,

høybaarne Fyrste, Elski, kiere Frende, Saasom Eders Kierl. vel bekjendt

er den Resolution vi taget haftver anl. voris Krigsoperationer imod Kron

Sverrig udi Skaane at fortsette, og til den Ende voris Armoe her udi

vort Land Siæland at samle, da bede vi Eders Kierl. og allernaadigste

ville, at Eders Kierl. voris General offver Cavalleriet, Carl von Ahrns-

dorft" Ridder tilbørlig Ordre gittVer, at hånd sig med de fire Jydscho

Regimenter Cavallerie herhid forføyer, ladendes de øft'rige trej Regimenter

Cavallerie under General Baron Merheims Commando med Ordre sig paa

forefaldende Occasioner naar hans Durchl. og Kierl. Churfyrsten aff

Brandenburg dett aft" hannem begiere skulde, med hans Trouper sig at

conjungere og mod Fienden tillige eff'ter Kriigsraison at agere, sampt

huorledis hånd sig helles forholde skall. Saasom og Cavalleriet tilbage-

reyse till Lands for Transportens Uvissheds og Vanskeligheds Skyld vill

skee, saa vilde Eders Kierl. det med General Commissariatet oftVerlcgge

og saadann fornøden Anstalt herudi giøre, at samme Marche med god

Ordre og Skick skee maatte, nden nogens Besværing og Klagemaal.

Som vi og aff sær og vigtige Aarsager haffde resolvert at resti-

tuere hans Kierl. Hertugen aff Gottorp Byen Tønningen naar vi først

haffde ladet Voldene og Fortificationen om samme By nedkaste og de-

molere, da ville vi at E. Kierl. aff omkringliggende Festninger saa

meget Folck samler, som dertil behøffves kunde, og helles til samme
Festnings sampt Stapelholmer Skantzes Demolering og Rasering all for-

nøden Anstalt giør, saa at dette uden Forhaling med all Seckerhed og

Hast skee kunde, dermed skeer vor Villie, befalendes Eders Kierl. den

allerhøyestes trygge Beskermelse till all sielft'begierlig Velstand troligen.

12 Februar 1676.

St. Guldenlew og Baron Juel.

V. S. G. og B. T. Eft"tersom den entreprise vi nu det første Aar-

sens Tid det tillader, med voris Flaade udi Østersøen forehaffver, saavel-

som og det Rygte, som gaar, at den Svenske agter sig med een heel

considerabel Flaade, huilcken de sielff spargerer tredsindstiuffve Skibe

sterck at skulde bliffve, udi Siøen at begiffve, icke tillader Os at sepa-

rere voris Flaade, mens den det sterckeste mueligt er udi Østersiøen at

sende, da haffver Vi till at krytse for Gottenborg sampt Norges Hannes

Seckerhed og huis helles voris Tienistes Fornødenhed deroppe udkreffve

kunde, anbeobagte, Eder med seeniste Post een Ordre tillstedt anl. otte

aff de beste Defensions- Skibe strax at lade eqvippere og med all For-

nødenhed udruste effter samme Ordres videre Formelding, huoraff Eder

herhos endnu Gjenpart sendes, om den forrige Ordre skulde maaskee

være ankommen. Huad det begierte Rytterie angaar, da tilsteder

huercken Transportens Vanskelighed eller voris e^'gen forehaffvende Des-

seins Nødvendighed, at saadant skee kunde, foruden at melde, at mand
formeener effter Landsens Beskaffenhed deroppe liden Nytte aff Cavalleriet

at kunde haffves. Et Regiment Fodfolck derop at sende, ville vi være



58 Breve og Aktstykker.

betenckt paa, uaar Yi først eygeutlig kunde vide, liiiad voris Allierede

for Folck af os endelig begierer, og dereffter Overslag giort haffve, hvis

vi nogenlunde undvære kunde, og skall PJder imidlertid 9000 Tønder

Korn, lialtf Rug og lialft" Bing inden faa Dage tilstedt vorde, saa er og

voris Envoyé Ex'"^ udi Holland Henning Mejercrone tilskreffvet , at liand

sit Beste skall giøre, paa Credit mod Forseckring udi Subsidierne

|:efftersom ingen nærmere Raad nu vides :| at indkiøbe 15000 Alen Klæde,

5000 Par Skoe, 8000 Par Strymper, 2000 Picquer, 5000 Kaarder og

Gelieng, 500 Par Pistoler, 500 Carbiner med Rommerne, 500 Sadeler

og Hestetøyg, til Militiens Fornødenhed deroppe, huorom J da vel videre

med hannem corresponderer. Helles er voris rette Desseins i fore-

staaende Campagne voris fornemmeste operation till Lands udi Skaane

at anstille, og dermed at begynde om mueligt in Aprili, som voris Ober-

feldtmarskalck , hans Kjerlighed Fyrsten af Plon Dig, voris Statholder

omstendligere Underretning om paa vore Vegne gjør; og saa vi derfor

gjerne, at den Anstalt deroppe bletf giort, at da voris Statholder med

et Corps att* een fem, sex, eller siufftusind Mand, huor naar og paa

huad Maade det dig effter holden Deliberation best og beqvemmest

siuntes, Fienden een Diversion gjorde, eller i det ringeste søgte saa

meget at bringe til Yeye, at Fienden dog Reflexion paa Dig maatte

gjøre, og een Deel af sin Force dig opponere saa derved voris Dessein

paa Skaane faciliterit vorde kunde, og saasom vi vell vide, at huis en

Diversion i saa Maade skall skee, vill den nødvendige Anstalt dertill

giores effter Proportion aff Midlerne, om huis Beskaffenhed, naar Gene-

ralen ingen rett Videnskab haffver, enten viitløfftigere Desseiner fattes,

end vell kand udføres, eller och een god Leylighed maa forsømmes,

som helles noget gottvell kunde udrettes i, da ville vi |:som dog Ober-

inspectionen offver Commissariatet Statholderen som Statholder tilkom-

mer: at Du Baron Juel, voris Statholder altid vell informerer om
Krigsfundi og Midlernes Beskaffenhed, og Du voris Statholder bem*^

Baron Juel till alle forefaldende Deliberationer medkalder, og i saa

Maader den eene recker den anden Haanden til voris Tienistes For-

nødenhed, og deifore, naar Leyligheden tillader, at I tilsammen ere, I

da Eders Relationer till os med hverandre begge underskriver, hvorved

da os den Kiedsommelighed betages, een Ting to Gange at læse, og

Eder og den Umag sjiares, om een Ting tvende adskillige Relationer at

forfatte. For alting ville vi at I den beste Anordning mueligt er der-

opi)e giør, som vi og hernede det iligemaade agter at lade giøre, at

vi fra Eder og I fra os eengang huer Uge om alting huis forefalder

fuldkommen Kundskab og Information liaffve kunde. Dermed Å:c.

Haff. 29 Febr. 1070.
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Terlon faar endelig Fuldmagt den 1. Avg. 1675 [!] til at tilbyde

Kongen af Danmark og Norge 300,000 Rdl. aarlig, saa længe Krigen

varer, naar han vil være nevtral ; saafremt Ægteskabet imellem Py^in-

sesse Ulrikke Eleonora og Kongen af Sverig fja^rner hans tidligere

Forbundsfæller fra ham.

Notoire soit a Tons Comme ainsi soit que rAmbassadeur Extra-

ordinaire de France ayt en depuis quelques temps diverses conferences

avec les Commissaires de sa Majesté de Danemark et de Norvegue sur

les moyens et Expediants non seulement de conserver la bonne Intelli-

gence, qni a esté jusques ici entre les Roys leurs maistres, mais aussy

pour l'affermir de plus en plus. Et que le dit Sieur Ambassadeur a

temoigné combien sa Majesté tres chrestienne auroit agreable, que sa

M*® de Danemarc et de Norvegue voulut employer sa mediation pour

moyenner par ses offices la paix entre le Roy tres chrestien, et ses

alliés d'une part, Et a l'Empereur et ses alliés de l'autre, que le dit

Sieur Ambassadeur auroit aussi offert de la part du Eoy son maistre

des Subsides payables par cliaque année pendant que sa Majesté de

Danemarc et de Norvegue demeurerait par sa mediation dans une exacte

et siucere nentralité, å l'esgard du Roi tres chrestien et de ses alliés

comme le sus dit ambassadeur extraord: de France et les commissaires

nommés par sa M*^ de Danemarc et Norvegue n'auroit pu convenir jus-

ques å cette heure, de la maniere dont sa M*^ de Danemarc et de Nor-

vegue pourroit s'acquitter de laditte mediation ni de ce qu'il auroit a

faire en cas que l'Empereur et ses alliés refussassent de l'accepter non

plus que du temps que les subsides offerts devaient durer le dit Am-
bassadeur extraord. de France ne s'estant pas trouvé muny de pouvoirs

suffisants pour condeceudre a l'espace de dix années que les Commis-

saires de sa M*^ de Danemarc et de Norvegue auroient demande, qne

cependant le sieur Conte Nils Brahe Ambass: Extraord: de Snede, en

Danmarc y auroit propose le mariage de Madame la Princesse Ulrica

Eleonora soeur de sa M*^ de D. et de N. avec le Roy de Suede son

maistre auquel sa M*^ de Danm. et de N. , nonobstant que le Traitté

que le dit Ambass. Extraord. de Suede a eu a negotier ici n'aye encore

esté conclu auroit d'autant plus facilement consenty, qu'il a consideré

le desir que le Roy tres chrestien luy en a fait temoigner. Il a esté

convenu et arresté entre le sus dit Ambass: extraord: de France et les

Sieurs Commissaires de sa M*^ de Dmarc et de Norv: munis respec-

tivement de plains pouvoirs suffisants qu'eu cas que les alliés du Roy
de D. et de N. vinssent a entrer en ombrage du dit mariage et de la

conduitte que le Eoy de D. et de N. a tenu jusques ici, Et pourroit

tenir a l'avenir a l'esgarde de France, Et qu'ils discontinuassent a luy

fournir les subsides qu'ils luy ont promis alors sa M*® tres chrestienne

fera fournir a sa M*^ de Danmarc et de N. pendant tout le temps que

la presente guerre durera trois cens mille Escus par chacune année

payable dans la ville de hambourg eu deux termes a scavoir la moitié

dans le commencement de l'anuée et l'autre six mois apres. En eschange

Sa M*^ de D. et de N. promet et s'oblige des cette heure de demeurer

neutre durant toute la presente guerre non seulement a l'esgard de la
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Frauce mais eucore a l'esgard de ses alliés nommement de la couroiiiie

de Suede de son Altesse Electorale de Baviere et de son Altesse d'Han-
uover et de ne donner aucun secours ayde oii assistance a leurs ennemis.

Sa AI**^ tres clirestienne verra cependant avec plaisir que sa mediation

soit receue de toutes les parties qui sont presentement en guerre avec

la niesme Confiance que le dit sieur Ambassadeur de France declare

encore au nom de sa 31ajesté tres clirestienne qu'elle a desja accepté

et qu'elle l'accepte de nouveau par le present escrit que le dit Ambassa-
deur extraordinaire de France a ordre de signer au nom du Roy son
maistre.

(Frankerige N. 101 og 102. G. A.)

Tre ops7iappede chifrerede Breve fra Konge?! af Frankrig og
Marquis de Pomponne til le Chevalier de Terlon.

1.

M. le Chevalier de Terlon. J'ay recu vostre lettre du mois passé

que vous m'avez donné du dessein que l'on paraissoit avoir en Danmarc
de faire une descente dans les provinces de Suede. La presence du
Koy de Suede que vous mandiez y estre attendu garantira assez celle

de la Scanne, je ne doutte point, qu'il n'en soit de mesme de l'isle de

Rugen qui sera defendue par TArmoe qui est en Pommeranie. Ce qu'il

puisse arriver de toutes ces entreprises et soit qu'ils soient faintes ou
veritables. J'ay esté fort satisfait du soin que vous avez pris d'en faire

passer l'advis au Marquis de Feuquieres, et d'en avertir au mesme temps
les personnes qui prennent soin de veiller aux interests de la Suede a

Hambourg. Aussi veux je croire que ces desseins seront sans succes et

que Koy de Danmarc ne profitera pas du consentement qu'il a obtenu
de l'Electeur de Brandebourg pour faire que l'isle de Rugen luy demeu-
rait. le 13 jour de Mars 1676.

2.

M. le Cliev. df Terlon. Vostre dei)eche du vingt neuf Fevrier m'a

fait vuir ces soins que vous avez })ris pour recevoir surcment la lettre

(jue je vous avais addressée a Hambourg et j'ai)i)rends par celle de la

Dame Bidal que celui que vous avez envoyé pour la p rendre
estait ar rive' en eet te ville je ne puis douter qu'elle ne soit a

cette heure entre vos mains et jo mo reniets toujours a l'usage (pie je

vous ay mande den faire selon les advis (iik; vous iccevez du Alarcpiis

d«* F«'iHjuieres.

.J ai lu avuc satisfaction lu contL' (pie vous m'avez reiidu de tout

ce qui estait venu a vostre connaissance des attaires de Suede des pre-

paratifs qui se faisoient en Danmarc i)our la cami)agiie jMocliaine. Je ue

vous dis point d'infonner le M. de Feucpiieres de tout ce (jui vicndra

a vostre connaissaiUT* sur ce sujet, j)arce(jue jo vois (jue vous le faittea

avec tout^j rexactitude quo j«« puis desirer Contimi«'/ de mesme \\ rejiondro
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aux assurances qui vous sont doniiees des bonnes intentions de Danmarc
pour bien vivre avec moi et poiir avancer la paix.

Le 20 jour de Mars.

167 G Louis

Arnauld.

Mons. le clievalier de Terlou. La lettre que vous m'avez escritte

le 7 de ce mois m'apprend les preparatifs qui se continuent a Copen-

hague pour la guerre que le Roy de Danmarc feroit estat de porter

dans la province de Scanne. Il me paraist par les lettres du Marquis

de Feuquieres que toutes clioses se disposent a Stockliolm pour attaquer

le Danmarc de ce costé, et qu'ainssi la guerre qui s'est faitte jusques

a cette heure entre ces deux couronnes en Allemagne pourroit bien se

porter toutte entiere dans le voisinage du Sund. Il seroit a souhaiter

qu'il y eust quelque fondement a ce que vous a dit le Conte d'Alefeld

des intentions du Eoy son maistre pour la paix et qu'avant que les

differents qui sont commencé entre les deux Royaumes du Nord passassent

a de plus grandes extremités ils se finissent par un accomodement.

Mais ce seroit peut etre se flatter que de l'attendre si tot. Cependant

quelque faible apparences que vous y vissiez, taschez toujours de les

cultiver et donnez en advis au M. de Feuquieres afin qu'il en fasse de

son coste l'usage qui sera le plus advantageux. — Du reste repondez

toujours favorablement a tout ce que vous sera dit de la part du Eoy
de Danmarc de ses Ministres de l'inclination qu'il conserve pour bien

vivre avec moy et faites luy connaistre adroitement qu'ayant toujours

fait un cas particulier de l'alliance estroite que j'ay eu avec feu son

pere et avec Luy mesme, je l'ay ven avec plus de peine engagé dans

une guerre avec la Suede lorsque elle avait seulement pris les armes en

ma faveur dans l'Empire. Par la sans vous expliquer plus precissement

vous leur laissez entendre a quoy m'engagent les traittés que j'ay avec

cette couronne et les preparez insensiblement a toutes les resolutions

quils pourraient m'obliger de prendre quelque affection que je conser-

vasse d'ailleurs pour le Danmarc. Vous eviterez en cette sorte de laisser

penetrer mes sentiments sur la rupture que la Suede pourroit demander

de moy et vous reglerez ainsy que je vous l'ay desja mande sur ce qui

pourroit vous estre escrit par le M. de Feuquieres. Sur ce je prie

Dieu qu'il vous ait M. le chevalier de Terlon en sa garde.

Escrit a St. Germain en Laye

le 27 jour de Mars.

Louis

Arnauld.

(Lettres interceptes, Frankrig 101. G. A.)
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Breve fra Grev F. Ahlefeldt til Griffenfeld.

1.

Gravensteiii 3 Aoust 1672. Mr. C'ost tout de bon que vons me
reudez honteux de recevoir si souvent de marqiies de vostre amitié,

sans en ponvoir jamais donner signes de ma gratitude, ni vons remer-

cier memement comme il faut. Mais que vons tronvez bon d'accabler

ainsi vos amis par vos bienfaits, il ne faut pas aussi trouver mauvais

s'ils en acquitteut si mal, et leur faire Thonneur de croire qu'ils ne

manqueroient jamais a la reconnaissance qu'ils doivent, quand ils seront

assez heureux a la pouvoir teraoigner par des humbles services.

Gravenstein 22 juin 1673. On m'a adverti de cent petits clioses,

que je ne puis pas escrire, et je diray seulemeut qu'on m'assure que

la 15. 82. 5. 24. 29. 17. 75 (dispute) que V. Exe. a eu avec Giildenlew

a été concerté avec Kielmau, qu'il y a une estroite correspondance , la-

quelle pour estre secrete est entretenue par Brugmau de costé de Gul-

denlew et de la part de Kielman par le Klosterschreiber d'Itzehoe, qui

recoivent les lettres. On dit que Kielman conseille fort Giildenlew de

remettre KristofGabel avec cent choses que je ne puis escrire å V. Exe.

p]n croire ce qu'elle voudra pour moi. Je crains que ce vieux renard

n'abuse å la fin du bon naturel Jørgen Bjelke, voila tout ce que je

vous puis escrire pour heure, me croyant obligé de remettre le reste a

un autre teraps pour en estre mieux informe.

3.

Gravenstein 12 Janvier 167G. J'avoue iiue la derniére lettre

de V. E. m'a mis dans une estrange perplexité. Voyant qu'aprés avoir

])erdu les fonctions, l'honneur et toutes les advantages de ma i)etite

charge
,

je viens d'en perdre aussi les gages. Ce coup m'etant plus

sensible que je me vois par la le plus malheureux de tous les ser-

viteurs du Roy, i)uis(iue il n'y a aucun parmi eux qu'outre ses gages

ne tire (pielques advantages de son emi)loy comme habitation, bois,

fourage, cliasse, poisons, et cent autre ])etits douceurs, au lieu (jue sans

mes gages je n'ay pas la valeiir d iiiic inaiUc du lioy, et qu'il me faiit

jxmrtant pour faire des honneurs a ma charge une ordinaire et grosse

dejiense. Comme^ je connais la generositu de V. E., et que je sais qu'elle

me veut encore un pen de bien, j'espero qu'elle ne trouvera pas mau-
vais, que je la supplie tres humblemcnt de HMuedicr s'il est possible,

et de considercr, (ju'il ne sera pas tro]) avautageux ou glorieux a elle

meme (|ue ses |»lus particulicrs et aflidcs servitcurs soient les plus mal-

heureux dans un t<'mi)s ou Dicu hi couihh' (h- tant de honluMir cl fcli-

i-\U'. J<! cousidcrc bjen la n('C(,'ssit('' du t«'nips et la grande (i('])en,s(',

qu'il faut faire dans la conjunction jiresente; Uiais outre (jue je crois

aussi bien gagner mos jietites gages que beaucoup d'autres, ])ouivu

qu'on iie m'ote jjas toute sorte d'cmphiy, il se trouvera peut etic (|uel(|ue
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expedient pour remedier ii tout, poiirvu que V. E. ayt la bonté de m'y

assister; dont j'auray s'il plait a Dieu rhonneur d'entretenir V. E. en

peu de jours cstant oblig-é de faire un petit voyage å Kopenhagen pour

avoir la joie de la revoir et de luy dire de bouclie, que je suis veri-

tablement de votre Exe. tres liumble et tres obeissant serviteur.

Af et Brev fra Griffenfeld til Grev Ahlefeldt.

Je me porte pas encore tout a fait bien, mais toujours moins mal

qu'auparavant , et je crois que je seray entiérement gueri, quand je

pourray avoir la satisfaction de vous entretenir deux ou trois heures de

suite, quoique je connaisse bien vostre humeur, et que je sois bjen

asseuré, qu'a la premiere lieure vous serez ravy de joye de me voir,

la deuxieme vous commencez å vous ennuyer, et a la troisieme vous

donnerez de l'argent d'estre qvit de moi. Exempli gratia å Colding.

Au reste si c'est, comme l'histoire dit, que vous avez promis vostre fille

a je ne scay quel prince d'Allemagne, je ne veux estre de derniers a

en temoigner ma joje, vous souhaitant aussy bien qu'a la jeune fiancée

toute sorte de prosperité, et qu'elle soit assez heureuse de posseder

une personne aussy accomplie qu'elle raeme doit estre, si elle resemble

tant si peu a un Pére, qui est incomparable en toutes choses, et qui

n'a qu'un seul deffaut qui est d'estre un peu inégal pour ne pas dire

inconstant.

Rebnitz 2 Oct. 1675.

Evropa , nu tii Dags fuldt af lord, Skrig og gruelige Bedrifter. For-

ræderi og Bedrag tage Overhaaud. Skrækkelig Ondskab tilføjer den ene

Konge eller Fyrste den anden for at berøve ham Stat og Liv; saaledes

som jeg desangaaende vil vise eder et monstrøst Tilfælde i dette vort

Høbenliavn, anlagt imod H. 1. af Danmark, vor naadige Konge, af hans

moder, Broder, Søster, Danmarks og Holstens Kanslere, dette Lands

Fyrste, samt alle deres Frænder og „llaadsvenner" og Embedsmænd.^)

Næppe var Peder Schumacher (alias Griffenfeld) naaet op fra lave

til høje Stillinger, før han blev pengebegærlig; saa vidt lokkedes han

endogsaa af Penge, at han i Aaret 1675 den 12. Marts til Gunst for

Frankrig, for Sverrig, og til sin egen og Danmarks præjudits trak-

terede her med Mons. Treslon, fransk Envoyé for 40 Tønder Guld, hvoraf

^/i6 strags skulde modtages, at han skulde overgive sin lovlige Konge
og Herre, som havde ophøjet ham til Rigskansler -Værdigheden o. s. v.,

til Kongen af Sverrigc, enten levende eller død, paå den letteste Maade,

som han dertil maatte anse for nødvendig, for (ifølge egen Tilstaaelse)

1. at udraabe Prins Jørgen til lovlig Konge,

') Originalen er skreven i det hollandske Sprog. Oversættelsen skyldes

Hr. Kaptejri Nieuwonhuis" Yelvillie.
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2. at fuldbyrde Ægteskabet imellem Prinsessen og lians Majestæt af

Sverrige.

3. derpaa at slutte Fred med hinanden (nemlig de nordiske Kroner)

og at gore Sverrige og Danmark til et Legeme.

4. at besætte København til Garanti herfor med svensk Garnison.

5. saaledes forenede med 3Iagt at lukke Sundet for Hollænderne.

6. at erklære Brandenburg, Liineburg og AVestfalen Krig.

7. at give Frankrig paany fuld Handlefrihed imod Kejseren, Spanien

og de Forenede Nederlande.

Saaledes var denne gruelige Plan lagt af Peder Schumacher og de

andre sammensvorne. De havde derfor ogsaa den 20. November 1675
for to Tønder Guld bundet sig til H. M. af Sverrige for at bringe dette

Forræderi til Udførelse og at lægge denne Faldstrikke for H. M. af

Danmark. Men vor fornævnte Majestæt var uforsagt, fuld af Mod og
Courage, undsaa sig ikke til Trods for Frankrigs Unaade at angribe

Sverrige, blev i sine Krigshandlinger, paa Jagt og andere Eksercitser

saa aarvaageu, at (næst Gud den almægtiges Forsorg) det maa siges,

disse sammensvorne derved hidtil vare bange for og afholdtes fra at

gore saadant mod hans Person og Kronen.

For nu at kundgøre dette i al dets Nøgenhed for den ganske Ver-

den, som gisper efter at faa at vide, hvorledes denne Sag har tildraget

sig fra først til sidst, saa har Petrus Schumacher (som ikke længer er

værdig til at bære Navn af Eigskansler Griflenfeld) tilstaaet, hvor

stærkt han fra Begyndelsen af har arbejdet hos H. M.'s Moder, Broder

(som da skulde være Konge af Danmark) og Søster (som skulde være
Dronning af Sverrige), at de ligeledes vilde lægge ivrigt au paa hans

Majestæt, og indsætte i hans Sted Prins Jørgen, som er den retmæssige

Konge, en fodt Kongesøn, da den nuværende Konge, en Biskops Søn,

foruden al Ket var kommen paa Tronen^); ti deraf, sagde han stedse,

afhænger hele Danmarks og deres Personers Frelse: Hollænderne ville

ellers opsluge hele det danske Kige, ligesom de allerede nu begynde at

gabe i Sundet. Va' Forehavendet derimod vel udført og Sverrige ved

vor Prinsesses Giftermaal forenet med os, er dette ikke længer muligt.

Det er imidlertid i V Instans den 12. April 1675 (saaledes som det

blev berettet mig fra en højtstaaende Kilde) godkendt af fornævnte

høje Personer, især H. M.'s Moder, som ikke kan lide sin ældste Søns

Magt som Konge, at fornævnte uhyre Beslutning bragtes til Udførelse

mod Hs. M*.

I det Øjemed hvairvede man Fyrsten af Holsten , sammes Kansler

Kielmann og Sønner, fornævnte Schumachers Moder, hans Brødre og Søstre

o. s. V. for fjorten Tønder Guld, hvilket skete i Avgust 1675, og i Sep-

tember Maaned denne vor ligeledes arresterede Borgemester Vack^)

hersteds og andre høje P^mbedsmænd for tre Tønder Guld. Alt dette

beliJMidig udført af den franske Envoyé Ms. Treslon, som si)illede under

Dække, idet han lovede Guld og grønne Skove til Eksek utørerne, uaar

denne gruelige Geiniug lykkedes vel. Angaaende det samme Æmne

') Prirw Jørj^cn var født, ofler at Faderen var bleven Konge.
») o: Fogh.
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skrev han ogsaa vidt og bredt til H. Kgl. 31. af Sverrige den 10. og 20.

October 1676, NB., at han snart vilde være hævnet og se at bringe i

hans Hænder den franske og svenske Kompas-Drejer, hvormed han mente
vor Konge, som vilde tilbringe hele sit Liv i Lænker paa Stockholms

Slot. Hvor utallige Visitter og Kontravisitter have de sammensvorne des-

angaaende ikke bragt hinanden? hvor mangen „Berkemeyer'' er der ikke

drukket derpaa? Kansleren i Holsten har tilstaaet, at han endnu to

Dage forinden Opdagelsen drak paa et godt Udfald af, at H. M. af Dan-
mark dog maatte blive arresteret eller dræbt, og at det danske Kompas
maatte blive forsat. Hvor mangt et Suk er der ikke tillige undsluppet

Skomageren, at der maatte gives højnævnte Majestæt et dræbende Stød,

og hvor mange unyttige Bønner er der ikke ifølge egen Tilstaaelse

sendt til Himlen om, at H. M., hans Konge og Herre, som ovenfor sagt,

maatte blive arresteret og overgivet i Hænderne paa Kongen af Svenige,

i Særdeleshed for at kunne udraabe og indsætte Prins Jørgen som
Rigets Konge, der var født dertil.

Vistnok vare alle de sammensvorne købte, men gode Eaad vare dyre

for at kunne udføre Gerningen paa H. M. uden megen Blodsudgydelse.

De have tilstaaet, at de den 6. November 1675 tilsammen holdt Eaad i

Holstein-Gottorp for at udfinde tjenlige Midler. Men stadig viste sig

den Vanskelighed, at H. M., som var i Felten, ledsagedes af sine tro-

faste Officerer, saaledes at der ikke var nogen Chance til at Foretagendet

kunde lykkes, endnu mindre under nogen Belejring. Beslutningen kunde
ikke tages; man vilde vænte, til H. M. atter var hjemme med Hæren i

København; dér vilde da denne fangne Skomager, naar H. M. var paa

Jagt, sko sin Læst sammen med vor Borgemester Vack. Disse for-

nævnte Majestæts Kongejagtdage bleve bestemte i Overværelse af sammes
Rigskansler, som havde at træffe alle Forberedelser dertil, saaledes at

den nævnte Skomager deraf kunde vide, naar og hvor han paa bedste

Maade kunde bringe sit gruelige Anslag mod Kongen til Udførelse.

Hvis de imidlertid ikke skulde finde Lejlighed til at udføre Gerningen

paa Jagten, skulde førnævnte Skomager atter foranledige, at H. M.
med sin Kone, Raader o. s. v. skulde divertere sig i en Jagt til Søs, for

at finde Lejlighed til at føre H. M. som Fange til Skaane (idet man
bemægtigede sig Jagten) og at overgive ham i de svenskes Hænder.

Saaledes som besluttet vilde man handle ; man væntede med Længsel
Felttogets Slutning. Men imidlertid undlode Skomageren og hans Til-

hængere ikke at korrespondere videre med Frankrig og Sverrige imod

deres Konge. Allerede kender man over 200 Breve, som den omtalte

Skomager har skrevet eller ladet skrive saavel med Chiffer -Karakterer

eller paa anden Maade; de indeholdt alle det danske Riges Hemmelig-
heder angaaende det foregaaende Felttog imod de svenske og deriblandt

nogle angaaende det besluttede Forræderi og de onde Anslag. Den
nævnte Schumacher vidste meget behændig at besørge disse Aktstykker

til en vis Svensker ved Hjælp af en vis dansk Hofmand, som havde

H. M. 's Tilladelse til frit at korrespondere med Sverrige: de gik da under

Svenskerens Adresse, og denne gjorde saa altid Kongen af Sverrige be-

kjendt med, hvad Kongen og Raaderne havde besluttet. Mange Gauge
ogsaa til den franske Ambassadør, som sendte Beretningerne til sin Herre.

II. K
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Denne Scliuniaeher var ogsaa stolt og pralende af sit Kansler-

embede og slog 3Iont paa egen Haand, uden at give Kongen eller Riget

Underretning derom. Jeg har en saadan Sølvmønt, som er værd to hol-

landske Gylden
,

paa den ene Side staa Septer og Krone og paa den

anden hans Billede, som har en Kikkert i Haanden med denne Under-

skrift :

At se langt keder mig aldrig.

Herimod er der nu som Haan møntet en anden Pending; paa den

ene Side staar en Ugle med fem Spil Kaart i Kloen og paa den anden

Side disse Ord:

At se langt er ogsaa spillet bort.

Efterat hans Maj. med Wismars Erobring havde endt Felttoget, kom
han hjem med sin Ægtefælle. Kun lidet anede det Vor Maj., at hans

fornemste Raad var en saa ondskabsfuld Forræder, og at hans Liv og

hans Krone hang i et Silketraad. Han arbeidede endnu mange Gange om
Vinteren med ham i Krigsraadet for at fastslaa, hvad man i det forestaaende

Felttog skulde foretage sig imod Sverrige. Disse Forehavender, samt

at de sammensvorne endnu ikke kunde naa deres Maal, blev ligesom for-

hen atter kundgjort for det svenske Rige; saaledes at H. M. af Dan-

mark paa Grund af alle de svenske Foranstaltninger mærkede, at dette

Rige kendte hans skjulte Anslag. Han blev vred, og tilsiger Hofmanden,

der (som tidligere nævnt) vedligeholdt en fri hemmelig Korrespondance

med Sverrige. Han sagde til ham: Du Skælm forraader nnig og mit

Kongerige til det svenske Hof. Han svarede: Naadige Konge, Eders

Kansler Griftenfeld har sikkert givet sig af med at gøre saadant imod

Riget, ti han sender under min Kuvert hele Pakker til Sverrig. Dette

Ord redder Dig Livet, sagde Kongen. Søg at udfinde denne Snare, men
aabenbar ikke denne min Vilje for noget Menneske. Vel, Eders Maje-

stæt, svarede Hofmanden; jeg skal overgive haus Pakke Breve, sendte

til mig, i Eders Hænder. Imidlertid tilskrev den nævnte Hofmand og-

saa sin fortrolige Ven ved det svenske Hof angaaende dette Æmne.
Denne undersøgte ogsaa Sagen nøje der og bemægtigede sig Papirerne.

Med en særegen Post gaves der den nævnte Hofmand Underretning herom,

og han fortalte det strags til H. M. af Danmark, vor naadige Konge. Tre

Dairc senere tilstillede han H. M. alle Kansler Griffenfelds Breve , som

H. M, lod aabne og læse. Han udfandt af Chifferskriften dette gruelige

Forehavende mod hans Person samt nogle berammede Desseiner i Pom-
raera. Deq)aa gav ogsaa en vis svensk Hofdame, som var forlovet med
oveniiævnto Hofmand, i Bi'ov Underretning om, at hun oftere ved det

svenske H<tf havde hort : Xaar vi hav(! taget H. M. af Danmark til Fange,

saa skal han ende sit Liv i)aa vort Slot i Elendighed. — Dette er Sand-

heden i denne Begivenhed og (Jiimden til dette Resultat, som var til Frelse

fnr II. M.'s Liv. Heri er ikke miivnt det, som Schumacher (alias Kansler)

Ilden Pinsler og Tvang har tilstaaet for Kongen. Sammes Frygt har

jeg tilstrækkelig omtalt i mine foregaaendc Brev(\ K'ndnu til Slut-

ning niaa jeg sige: I)(itte Forræderi er kommet for Dagen, to Dage

forinden disse sammensvorne vilde have søgt at fuhlføre deres Forsæt;

ti til den Tid var Kongejagten bleven bestemt. Hos Kansleren, som

man har frataget al Værdighed, er fundf-t i Kontanter 1.700,000 Rigs-
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daler, mest franske Penge; do bleve alle beslaglagte til Fordel for

Kongens Krige. Inden faa Dage vil det blive bekendt, hvilken Straf

disse Fanger skulle faa.

Ende.

Oversættelse af Breve fra Terlon til Hr. de Feuquiéres, fransk
Sendemand i Stockholm , uddragne af Lettres inedites du Feuquieres,

tirés du papiers de madame la duchesse Decazes. Tome 3'^^ et 4'"^.

Paris 1846.

København 4. Marts 1676. 3. Bind, Side 430.

ny Stil

Griftenfeld sagde for tre Dage siden til mig, at man skulde erfare

Danmarks Sindelag imod Frankrig ved Kongressen i Xijmwegen; det

samme har Ahlefeldt bekræftet. Det er ham, som skal derhen, og begge

have ladet mig vide, at Kansler Brandt og den spanske Sendemand
trygle om, at Danmark skal erklære sig imod Frankrig. De have be-

vist mig, at Frankrig ikke kan skade Danmark, medens dette Rige kan

sende en Hær til Rhinen eller Flandern og der støtte sine Forbunds-

fæller; men at Kongen deres Herre ikke vil høre noget om at angribe

Frankrig; at man ligeledes havde undgaaet, hvis man havde kunnet det,

at optræde fjendtlig imod Sverig; men Forholdene vare for gunstige, til

at man turde lade dem slippe sig af Hænde.
.... Man arbejder her paa Bygning af fladbundede Baade, som

kun kunne anvendes til Landgang;'; og efter al Sandsynlighed har man
i Sinde at angribe Skaane og Halland, spærre Gøteborg og samtidig

lande ved Halmstad og i Skaane. Man gør her Regning paa at have

40 Regimenter (30,000 Mand) til dette Foretagende. Men, dersom den

svenske Flaade sejler ud i rette Tid og i god Stand, saa vil den kunne

hindre denne Plan og med et Slag tilintetgøre Tanken om Skaanes

Erobring. Man smigrer sig her med. at Skaaningcrne ere misfornøjede

;

men det er mig en stor Glæde at erfare, at alt er i den bedste Stand

i Sverig, thi jeg kan forsikre Dem, at man sætter sig her i udmærket
Forsvarsstand, og at intet forsømmes i saa Henseende. Dersom De
finder, at et Brud med Danmark er nyttigt og nødvendigt for os, saa

bør Frankrig strags lade en Flaade stikke i Søen, ti jeg ser ikke,

hvorledes vi kunne skade Danmark og gavne Sverig uden med en stærk

Flaade i disse Farvande. Kun da vil Bruddet skafte os Hæder.

2.

København 14. Marts 1676. 3. Bind, Side 437.

ny Stil

Man arbejder her af yderste Ævne paa Flaadens Tiltakling. Da
Tropperne begynde at rykke ind, vil Lejren blive oprettet om kort Tid.

Man kan ikke vide, hvor de første Slag ville falde; men jeg ved, at

5*
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de Hit. Braudt, som ere her, trygle Kong-en om, at man vil begynde

med liiigen. Derpaa vil Kurfvrsten hjælpe Kongen i hans Planer.

3. Bind, Side 442.

Lørdag Morgen blev Griffenfeld arresteret af Generalløjtnant

Arenstortf og bragt til Kastellet. Hans Svoger, der var Borgmester og

Stadsoberst, blev sat i Blaataarn. Kongen, som jeg saa i Søndags,

samt Helingen af Ploen, Grev Ahlefeldt og Eigsmarskalken, som nu ud-

føre alt under Kongens Myndighed, fortælle mig, at de Grunde, der

have bevæget Kongen til at aiTestere Grev Griffenfeld, vare tilstrække-

lige, til at han kunde lade ham henrette. Jeg tror, at hans Ærgærrighed

og Begærlighed efter Gods ere hans Hovedforbrydelser.

3.

Kjobenhavn 24. Marts 1676. 3. Bind, Side 447.

ny Stil

Efter at have forseglet mine tre Pakker har jeg endnu Plads til en

fjerde, indeholdende Breve til Deres Hof. Vadsækken er bleven aabnet

i Kongen af Danmarks Nærværelse. Han har taget de Breve, der vare

til ham, og ikke rørt ved mine, hvorover jeg er meget glad. Det

havde været ubehageligt, om han havde fundet Brevene til Kongen af

Sverig under min xVdresse, eller han havde set de vigtige Ting, der

bleve skrevne til denne Fyrste.

[I Griffenfelds Tid vilde Pakken være bleven skarpere undersøgt.]

Hertil knytter sig et Brev fra Feuquiéres til Terlon, skrevet i Stock-

holm den 20. April 1676, 3. Bind, Side 463, om hans Breves Behandling.

ny Stil

Efter at have erfaret, at Griffenfeld var falden i Unaade, var det jo

ikke mere, end man kunde vænte, at det til ham addresserede Kuvert

blev aabnet, men ej alle de andre; og for at den Undskyldning, man
har bragt Dem, kan tages for god, maa der endnu et Brev til fra

Kongen af Danmark til vor Konge.

Hvad mig angaar, saa tror jeg ikke at have fejlet. Jeg har

addresseret mine Pakker snart til Kigsadniiralen og snart til

Griffenfeld, saaledes som det vhr aftalt; og det er mig en stor Til-

fredsstillelse, at Kongen af Danmark ikke kan luive fundet det mindste

til hans Skade ....

4.

1 1. Juni 167G. 4. Bind, Side 33.

ny .Stil

End<'lig er Peder Schuiuacjiers, det er hans ()i)rin(lelige Navn. for-

hen Iii^-skanslcr og Greve ti! Grilfenfelds Dom falden. Han er domt

til den liøjiv Haands Aflingning, Vaabenets og Skjoldets Sønderbrydning

afBøfldclen, Udslettelse af hans ad(;lige Navn, Halshugning og Partering.

Xu faa vi hans Forbrydelse at vide, som ingen anden end Kongen og

hanH Donmiere have nogen som helst Kundskab om. \ i faa at se, om
der vil følge Udførelse i)aa Doninien.
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23. Juni 1676. 4. Bind, Side 35.

ny Stil

Jeg er forsikret om, at De allerede ved, at Grev Griffenfeld er

bleven benaadet, netop da han skulde henrettes, og har modtaget Naaden

med liden Glæde og megen Ligegyldighed. Han erklærede paa Ska-

fottet, at det jo ikke var Naade, der skulde vises ham ; han var uskyldig,

da han ikke havde begaaet nogen som helst Forbrydelse imod sin Konge
og Herre. Han tilgav af et godt Hjærte alle dem, der havde styrtet

ham. Hans Naade er indskrænket til evigt Fængsel. Man har fore-

kastet ham — efter hvad man siger — som en stor Forbrydelse, et

Brev, der er fundet hos ham fra Dem, i hvilket De takker ham, fordi

han har besørget vore Depecher; men, foruden hvad jeg alt har erklæret

i København, skulle mine „Erindringer" godtgøre, at denne Besørgelse ej

havde andet paa sig, end hvad en ærlig og retskaffen Mand kunde paa-

tage sig; særlig saa længe vi endnu ej ere i Krig.

Kielmanns Brev om hans Forhandlinger med Griffenfeld om Stein-

horst Amt. G. A. G. S.

Als die K. Hochansehnl: Hrn Deputirten von mir unterzeichneten

zu wissen begehret, was wegen das ampt Steinhorst zwischen Hr. Graff

Griffenfeld und meiner Wenigkeit bej vorgewesener permutation der

graffschaften Oldenburg und Delmenhorst — und dem ampte Tondern

passiret und vorgelaufen. So ist nicht ohne das Ich Seine hochgrafliche

Exe. per omnia facta gebeten, dieses Werck einzufaden und zu dirigiren,

damit zwischen I. K. M* und S. F. D* ein bestandiges und gutes ver-

nehmen gestiftet, auch ferner weit vermehret und vergroszert werden

mochte, mit der oblation S. F. D* es alstet hochst danknehmend erkennen

wurde, S. H. gr. Exe. erbaten sich darauf prolixe und vermeinten das

innerhalb eines halben tages alles uach wunsch konnte abgethau werden.

Und wie nun unter violen andern (in Rendsburg) der Hr. Graff mir

auch vertraute, das der R. K. M* Ihn in den Reichsgraffenstand erhoben

hatte. Er aber im Reich mit keinen unmittelbaren Giltern versehen,

sich aber anbej erinnerte das S. F. Hr. Herzog Friederich dem Hrn. Stat-

halter Graff Kristian Rantzau mit Barmstedt aufgeholfen, auch noch

zween immediaten Amptern hetten, ob dahero nicht etwas zu hoffen.

Ich regerirte der Gr. Rantzau anstat 5000 Rthr. Intraden 197000 rthr.

und aunebenst ein present an I. F. D. die Herzoginn gegeben. ledoch

trate die freundschaft mit I. K. M. dazu Seine Exe. viel contribuiren

konten, also inestimabel, das Ich daher nicht zweifelte oder wen alles

wohl ginge S. F. D. wurden sich in kiinftig wohl herauslassen und nach

der Billigkeit mit Ihm handeln lassen. S. Exe. nahmen es sehr wohl

auf, Als aber das HaubtAverck in Stocken getreten ist auch
in dieser Materie Aveiter nichts geredet worden. Dieses

attestiere ich unter meiner Hånd an Eides Statt.

So geschehen in Kopenhagen 13 May 1676.

Kielmann.
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Forhøret over Borgmester Fogh.

Interrogatoria, szoiii Stads Øfiiersten

ocli Borg'omester Fog d. 25 xVpril

blett" tillspurdt A° 1676 paa effter-

folgeude maade

:

1. Det er jo sandt, at I udi

Haus kougl. May**® Eige Dauuemarck

er fod ocli opfostret.

2. Det er szaudt, at I af Haus

Kougl. May^* udi een kort tid er

ophøyet till borgemesters ocli Stads

Oberstes charge.

3. Det er jo szaudt, at I till

disze charger at betiene af Eders

SuogerGriffeufeld er recommenderit,

och haud selfv hafuer opszatt eders

bestalling, at I skulde vere Stads

Oberst.

4. Det er jo sandt, at I Haus

May** med Eed hafuer tillsagt al

huldskab och troeskab. och derhos

lofuet iche at anamme nogen for-

æringe.

5. Det er sandt, at I saadan

giorde Eed iche hafuer holdet, mens

eder i mange maader forseet, saa

vell med crimine Simoniæ, som med
at marchaudere och bortselge Preste-

kald.

6. Det bevieszes jo, at saadaut

in specie hos mange er skeed, i det

Presterne hafuer maatt kiøbo deris

Kald for mange hundrede Kixd"^.

7. Det er jo szandt, at I af her

Jacob Hanszen Morland liafiier faaet

200 \UV.

Eespousoria.

1. Sagde, at hånd var fod udi

Aarhuus i Jylland: hans fader var

een slet Kiøbmand ved nafn Lars

Fog, och hans Moder kaldtes Anna
Jørgens daatter.

2. Dette nechtede hau indtet,

mens forklarede, at haud paa niende

aar hafde veret Borgemester och

det siden A° 1667, och Stads Ober-

stes charge ichun udi it aar betieut.

3. Hånd vidste iche, huem der

hafde opszett haus Bestalling, mens
hans Eed som Stads Oberst hafde

haud udj Kriegs Collegio indgifuet.

Det øfrige nechtede haud iche.

4. Udi Justitz Sager, sagde hånd

at hafue lofuit och snoret Majeste-

teu ingen foræringer at ville tage,

huilchet och hånd formeente, at

hannem ey udi nogen maade skulde

ofuerbevises.

5. At haud skulde hafue mar-

chauderet och bortsoldt Prestekald,

troede haud iche det sig szaaledis

skulde befinde.

6. Denne Post vilde haud aldelis

indtet vedstaae.

7. Dette neclitedc haud i først-

ningen och kunde iche erindre sig,

at nogen hafde schrefuit hannera

till derom, mens vedgicli det dog

siden, da Brefuct l)lefv liannem

forelagt.

Brefuet, liuorudi de 200 IM' var

udlofiict, er skrefuen till ^Jen: J'ro-

ciireur. ocli af liannem till Fog heii-

skiched och transportercd.
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InteiTOgatoria.

8. Sandt, at I for een confir-

mation paa een Geistlig- contract,

Hans Daberg Lector i Bei-gen an-

gaaende, hafuer bekommet 100 Ed^

9. Christopher Caspersen, effter-

szom hånd bød 100 Rd'" meere end

Peder Christopfersen Tønuer, hafuer

bekommetVice-Lagmands Bestalling.

10. Det er jo szandt, at I for-

medelst Andreas Ibszens moratorium

bekom selff 300, och Griffenfeld

500 Rd"^.

11. For Evert Frantz de Piaces

bestalling nød hånd 200 Ed'".

12. Det er jo szandt, at I af

Jens Clausen hafuer bekommet 400
Rd^ och derforuden hafuer samme
person erbødet sig at gifue 500 Ed"^

till Griffenfeld.

13. Sandt: at I bekom 400 Ed^

af vicesuperiutendenten paa liszland,

formedelst at I hannem till dennd

charge befordrede.

14. Sandt, at Borneman D: ha-

fuer gifuet eder 100 Ed"" paa Evert

Hans Meyers och Meldals vegne.

15. Sandt, at Hans Nielsen hafuer

nedset hos Eder een forseigled posze

med penger, och indtet derfore ob-

tinerit.

Eesponsoria.

Dette uechter hånd aldelis.

9. Dette nechtede hånd iche;

mens aarszagen at Tønner iche be-

kom denne charge, sagde hånd at

vere, formedelst Griffenfeld iche

kiendte hannem. Och Caspersen

derimod dend, som altid for Højeste

Eett i sine Sager hafde holdt sig

vell och var een lowkyndig mand,

bekom derfore denne -Bestilling.

Fog refererede sig helles till

Griffenfelds Hofmester, huilchen

denne Sag vell skulde vere bevust.

10. Nechtede aldelis, at hånd

iche kiendte denne person, langt

mindre, at hånd skulde hafue be-

kommet penge af hannem.

11. Kunde iche forvist erindre

sig, om hånd disze penge bekommet
hafde, mens kunde vell vere; dog

tuiflte endelig derom.

12. Dette bekiender hånd at vere

sandt, och skall samme penge iche

veret ofuerlefuered till Griffenfeld,

mens staaer i een forseiglet posze

i Fogs huns, och foregifuer hånd. at

Griffenfeld vilde iche anamme disze

penger, effterszom hånd iche kunde

hielpe Jens Clausen udj sin Be-

giering.

13. Han viste vell, at Super-

intendenten gaf ham noget, huoraff"

Griffenfeld bekom den største deel,

mens kunde iche erindre qvantum-
met. Entlich dixit 400 thi.

14. Bekiender, at Borneman
hafuer tillbodet hannem pengene,

mens ere indtet af ham anammede.

15. Denne Posze bekiendte hånd

hannem at være nedskichet fra

Xorge, och tillhoi'ede hans Søster-

Søn Hans Nielsen, som hafde soldt

noget Korn udj Norge och deraf

disze penge remitterit.
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InteiTOgatoria.

It). Saudt, at I hafuer bekom-

met for et expectautz brefv till

Haus Hansen, selfv 60 lliV och

Gritlenfeld 140 Ed^
17. Sandt, at I hafuer hafft

mange Handtlangere (huoriblandt i

serdeliszlied hafuer verit D"" Borne-

man, Scavenius) med Here och

mangfoldige Jegere, som I meget
hafuer brugt.

18. Sandt, at hånd paa Griffen-

fekls Vegne hafuer bekommet store

smnmer penge, huoribhmt nogle var

for at erlange Prestekald och verds-

lige charger. Och udi Højeste Eettes

Sager hafuer hånd veret som een

Handtlanger af Griifenfeld.

19. Det er jo sandt, at I hafuer

forsømt at ofuerlefuere Kongl. Be-

falinger till Skat-Cammeret, saa och

mange supplicationer af Høye saa

vell fattige folch ere supprimerede

och vorden forsømt i eders Yerge,

at de iche ere komne Hans Kongl.

Mav** udi hende.

20

liuor

GrittV'nf«dd hafuer staaondis i Am
sterdam lios Mi Ian.

Om eder. iche er bekandt,

mange penge och luveler

21. Sandt, at liaiid vidste at

sige af alle Grillenfeles Immohilicr

indtill at nefno dem ved nafn.

Eesponsoria.

16. Denne Post nechter hånd
aldelis.

17. Xechtede iche at jo disze

benefnte personer offte hafde re-

commenderit ham adskillige Sager

till expedition.

18. Penge sagde hånd vell at

hafue indanammed for Grift'enfeld

och dem straxens till hannem hen-

skichet.

Ydi det øfrige huad Justitz Sager

angich, skulde aldrig befindis, at

hånd eenszclil.\) derfore bekommed
hafde.

19. De Supplicationer, som fand-

tis i hans Verge, sagde hånd, at

de vare mesten in duplo ofuer-

lefuered. Och skulde folch hannem
saadaune hafue ofuergifuet, paa det

om de blefue glemt, band da derom

paa Høye steder kunde giøre er-

indring. Saa och indgafve och

ofuerlefuerede mange supplicationer,

som vare héel ubillige och irrai-

sonables, huilche hånd iche vell

torde ofuergifue, och blefue derfore

udi hans Huns beliggende.

Den Kongl. Missive till (Jammer

Collegiet, som fandtis udi hans

Hiius, sagde luuid nyligeu at være

expederet och af cantzeliet atlfordret,

var derfore aarsag till, at dend

iche saa strax blefv ofuerskichet.

20. Iland sagde, at det kuiule

vell være, mens hånd for sin per-

son viste intet deraf at sige udi

ringeste maadei", wilde saadant och

med Høyeste Ked bekreil'te.

21. Aff GrilTenfelds Tmmoliilicr

viste hånd intet andet uden her

udj byen hans Huus och do pladsoV,

') D: Skilliii;,'.
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Iiiterrogatoria.

22. Sandt, at alle Griffenfelds

barschaffter ere eder bewiist, saa

och huad och huor megit hos Bech-

man udi Hamburg findis, och huad

helles udi Suendsk kaabber staar

hos andre folch.

23. Sandt, at Griffenfeld aaben-

barede eder alle Hans May^*^ arcana

och udi serdeliszhed denne fore-

hafuende Kriegs anslag, och i mange
maader sig med hannem derom be-

raadslaget.

24. Sandt, at hånd hafuer corre-

sponderet med folch, som offentlig

hafde beganget crimen læsæ Maje-

statis.

25. Huorfore hafuer iche saadant

straxens aabenbaret, saa och mange
till Hans Kongl. May^*^ Skade sive

directé sive per conseqventiam an-

gaaende Sager huilche I vell hafuer

wist.

26. Sandt, at Griffenfeld af

Franchrige er presenteret store

summer med penge, kostbare Mo-
bilier och stoert Gifftermaal, och

huad hannem deraf kand være bewust.

27. Sandt: at Griffenfeld hafuer

bekommet store peuger af Hans
Kongl. May^*^ fiender, medens denne
krieg har vared.

Responsoria.

szom dertill hører, och er ligeofuer

Fru Else Parsberg. Vdi Norge det

greffskab Tønsberg, huormed hånd

sig iche hafuer befatted. Saa och

Samsøe. Hånd viste och at erindre

sig, at der var noget goeds i Hol-

stein, som Griffenfeld hafde i sinde

at kiøbe, mens viste iche huad nafn

det hafde.

22. Om denne post sagde hånd,

at hannem indtet war witterligt.

23. Hånd nechter denne post

aldelis, och skall indtet andet findis

i hans Huus, end det som hånd for

sig selff hafuer tegned till sin eegen

curiositet udj Kriegs Collegio. Be-

staaer och, at Griffenfeld hafuer tit

consuleret hannem udi de Sager,

som Justitien angich, och bedet

hannem udi difficil Sager at con-

ferere med andre och tage deris

betenchende, mens udj Stats-Sager

aldrig.

24. Dette siger hånd at hafue

veret Kei Løcke, som hannem een-

gang skall hafue tillskrefuet.

25. Beraaber sig paa, at hånd

dette breff* till Griffenfeld straxens

ofuerlefuerede, och sagde Griffen-

feld, at hånd ligeszaadant Brefv

till Hoffve hafde seet, mens var af

ingen conseqvence.

26. Denne Post will hånd alde-

lis intet vedstaae at hafue nogen

kundschab om, och refererer sig till

Lund, som vell bedre relation derom

kand giøre.

27. Yidste indtet heraf at sige,

uden at hånd erindrede szig, at fra

leyren herind blefv schrefuen offent-

lig, at Griffenfeld skulde hafue be-

kommet 10000 Ed^' udaf Hamburg.
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luterrogatoria.

28. Saudt, ocli er eder vell be-

vust, at Griffenfeld hafuer skicbet

under siu couvert Fraiidske brefue

till Suerrig ocb de Siiendske brefue

igien ere komne bid under bans

couvert till dend Frandske Am-
bassadeur.

29. Det er jo sandt, at alt saa-

dant wercb er skeed till Hans
Kongl. May^*^ største præjudice, idet

alle arcana derved ere fiendeu

aabenbarede.

30. Det er io sandt, at alt fore-

gaaende er eder bewust, ocb buor-

fore hafuer I icbe alt saadant

aabenbaret. Ocb buem kiender I

meere, som derndi ere medvidere.

31. Sandt, at ber er i denne

Sag Crimen Simoniæ.

Responsoria

28.

vel udi boveste maade

Dette necbtede band allige-

32. Sandt, at ber er crimen

concussionis.

29. Necbter aldelis, at band
indtet veed derudaf.

30. Xecbter iligemaade, at noget

deraf er bannem bewust.

31. Derpaa viste band indtet at

suare, uden at mange bafde vell

scbrefuet bannem till ocb udlofuet

foræringer, mens at band derfove

icbe saa lige det bafde bekommet,
ocb skulde bevises, at mange blefue

biulpne till Kald, som icbe gafue

det ringeste.

32. Herpaa viste band intet at

suare.

Puncter at tilspørge Hendricb

Lund om.

1. Om band veed liuad ailaires

h. Griffenfeld og Mons' Milan til

Amsterdam jmellom war, ocb om
H. Milan iniren af H. Griffenfeld

joueller olier ocb penge i hende

haffver.

2. Om h. Griffenfeld liar faaet

do 300 IMr. af Kenteriscbriffvereii

Herent de Na^el og livorledes der-

med samnienhenger.

Suar i)aa interrogatoria, som Hen-
dricb Lund effter affagde Eed gjorde

d. 27. April —76.

1. Han veed vell, at Griff'enfeld

ocb Milan hafuer corresponderet tiit

ocb offte med hinanden. M'' Schrø-

der ])leyer at scbrifuo conceptene

saa ocb Tausen, ocb siden blefuo

de reenschrefuen af Lund.

Af Juveler eller andet atCJi-iffVn-

feld skulde bafue l)ek()mmet veed

hånd iclie.

2. Weed intet af denne post

elftersoni band ingen jx'nger iiafuer

bekonnnet.
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Item om secret. Schrøder iche

haffver solliciteret for bemeldte

Nagel og noget derfor bekommet,

samt huad Bereiit de Nagel sielff

til foræring fich af Hendrich Nielsen

til Bergen for den post.

3. Om h. Grift'enfeld iche fich

500 rdr. aff Peter Troyer, Raad-

mand i Berguen, paa det hans

stiffsøn Frantz Bloch maatte fae

et Kald i Norge eller huorfor det

gich tilbage.

4. Om hannem iche bewist er,

at Hans Bergholtz, Daniel Knoff

och Seckmand paa en gang anholt

om at bliffve Obertoldinspector i

Norge, och huad en huer af dem
bød Griffenfeld i penge derfor,

Och huor møget Daniel Knoff

gaff hannem, der hånd fich samme
Charge.

5. Om h. Griffenfeld fich iche

nogle penge aff en studenter Jens

Hansen Otthinian for et Kald, huor

møget det war och desz beschaf-

fenhed.

6. Om hannem iche bewist er,

om Bartholemeus Petersen Leibuhrs

foræring til h. Griffenfeld for frijhed

paa dett tejllwerch for Helsingør;

och om General Procureuren sig

iche antog dette werch at recom-

mandere.

7. Om hannem ej bewist er

huor møget Lauritz Nielsen och

Hans Larsen huer bøde H. Griffen-

feld for toldens bestilning i Trond-

hjem, och huad dend gaff, som
fich det.

8. Om Peter Brandt hafver giff-

vet h. Griffenfeld eller hannem Lund
nogen foræring, och huorfor dett

war sampt des beschaffenhed.

9. Om hannem jntet bewist er,

huor mange och huor store forærin-

ger secretere i Norge Tønsberg

haffver giff'vet h. Griffenfeld och

for huad de ware.

Secretaire Schrøder maae vide

noget herom.

3. Herom weed hånd indtet.

4. Herom weed hånd indtet.

Daniel Knop skichede Lund og

Knudsen 20 rdr. ; mens huad Grif-

fenfeld fich veed hånd iche.

5. Denne Jens Hanszen Otthi-

nian hafuer iche bekommet det be-

gierdte Prestekald og hafuer iche

gifuet penge.

6. Veed indtet heraff".

Scavenius var alle audientz dage

hos Griffenfeld och recommanderede
mange personer.

7. Veed indtet heraff.

8. Peter Brandt gaf 500 rdr.

for eet prestekald och veed hånd

iche til visze om det var 50 eller

100 rdr. szom hånd och Easmus
Knudsen fich och derfore.

9. Herom veed hånd indtet.
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10. Om baniiem jntet bewist er,

at h. Griffenfeld tich -iOO rdr. til

foræring att" Johan Baniermand och

huorfor det war.

11. Om liannem jntet bewist er,

at H. Gritfenfeld fra Franckerig

haftVer faet nogen vexel aff penge
eller anden foræring.

Item om frandsche Ambassadeu-
ren hannem ingen foræring gjort

hattVer.

12. Om hainiem jntet bewist er,

att de stole i Kircherne til h. Grit-

fenfeld ere byggede effter h. Grif-

fenfelds egen ordre, och huem der

haffver gjort bekostningen dertill.

13. Om hannem jntet bewist er,

at h. Griffenfeld wilde kjøbe land-

gods i Tydschlaud eller i Engeland.

14. Om hannem jntet bewist er,

at h. Griffenfeld haffde i sinde at

ruinere h. Statholder Gyldenløwe
och bringe hannera i u-naade hoes

hans majestett.

15. Om hannem jntet bewist er,

om huis jntriguer imellem frandsche

Ambassadeuren och h. Griffenfeld

forre war, och huem h. Griffenfeld

gemeenlig brugde till at gaa sine

wisze budschab til bemeldte Am-
bassadeur, sampt om en slig en

haffde nogen connoissance, om liuis

dennem jraellem wai-.

10. Griffenfeld fich 200 rdr. och

een AVexelbreft' paa andre 200 rdr.

som liannem i leyren for Wismar
blef udskiched och det af Banierman.

11. Han weed vell, at Beckman
skref til Griffenfeld, at 10,000 rdr.

stoed parat i Hamburg och bleff

vist siden ved Kentemester von

Støcken betaidt.

Wiste intet om foræringer af

Franckrige.

12. Veed intet herom.

13. Wiste indtet uden Kalten-

hof, som Griffenfeld hafde kiøbt.

Von Støcken skall vide bedst herom
at giøre relation. Om Engeland

veed hånd iche.

14. Herom veed hånd indtet. "

KJ. Uni liannem ifhe bokient

er, at h. Grifffnfold liaffvcr trachtrt

effter, at bliffve første, och paa liuad

niaade liand nieonte at søge dett.

15. Nechter, at liand med Grif-

fenfelds intriguer med Suerrige och

Franckrich iche hafuer haff"t at be-

fatte. Terlon hafuer tiit och off'te

skrefuet til hanuem.

Veed och at Griffenfeld tiit under

sit couvert hafuer skiched frandsche

brefue till Suerrig och at nogle

blefue sckiched til Higens Admiral,

at liannem deniiem fort til Suerrig

skulde ofucrskiche. Neve gjorde

convoluten om disse brefue , saa

och Lundt.

Terlon var oll'te och effterat Kri-

gen med Suorrige var begyndt udi

(Jriffrnfclds Kammor alene. Sclii"Od<M-

iilcf tiit henskichet til Terlon fr;i

Griffenfeld.

1«;. Weed iche, at (iriffenfeld

h.ifde trachtet effterat blifue Første.
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17. Om haiinem jntet bekieiit

er, aff liuad aarsag- de 2 vnder-

sclireffne Kongelige Breffve N. 27

& 28 iche ere de wederkommende
udleflVeret ocli om h. Grift'eufeld aff

deris indeholdelse hafver hafft wi-

denschab.

18. Om h. General Procureuren

[Schaveniiis] intet hafver tilschantzet

h. Griff'enfeld atschillige foræringer,

och om hånd ingen aff h. Griffen-

felds Penge och middeler særdelis

de fra hans Gretfveschab ihende

haffver.

19. Om h. Griffenfeld intet har

faet nogle penge aff en Hans Niel-

sen och huorfore, och om de ere

Hans Nielsen tilbagegiffne.

20. Huor meget h. Griffenfeld samt

hånd H. Lund och Fog fich for

Edswold prestekald.

21. Huor meget Peder Jespersen

gaf til h. Griffenfeld for at bliffve

præst og huor møget til Fog.

22. Huor møget h. Griffenfeld

fich for en confirmation aff' et bryg-

ger Testament her i byen, och om
samme brygger heede Anders Niel-

sen, eller och denne Anders Nielsen

er en anden.

23. Huor møget h. Griffenfeld

fich for confirmation aff Rasmus
Andersen stichtschriffveren i Fyens
testamente och om General Fiskalen

herom haffde nogen Kundschab.

24. Om hannem bekjend er, huad
foræringer h. Griffenfeld haffver

faet af Borgemester lens Matsen i

Ottense, och huorfore?

25. Om hannem bekient, huad
foræring h. Griffenfeld fich aft' An-
ders Rejersberg, och huorfore hånd
fich dem.

17. Plade gaff 50 rdr. til Lundt

och Rasmus och 150 eller 250 rdr. till

Griffenfeld och fich en anden charge

huorfore det første Kongens Breft",

som Plade hafde bleff' beliggendis.

18. General Fiscai, som der

sziges, gaf en Guldkiede paa 800 a

1000 rdr. till Griffenfeld.

Huad Griff'enfelds Greffskab au-

gich da hafde Rasmus Knudsen
saadant under hende.

19. Yeed intet herom.

20. Er den samme Sum som N. 8.

21. Hånd har hørt sige Peder

Jespersen gaf for et Prestekald

600 rdr

rede pengene ofuer.

22. Griffenfeld fich

Anders Nielsens confirmation paa it

testamente. Handschrifuerne [Lund
og Knudsen] fich 50 rdr.^).

Rasmus eller Fog leffue-

indtet for

23. Yeed indtet herom.

24. Tausen expederede dette

hos Griffenfeld paa lens Madtzens

Vegne, och skall hånd nochsom

vide at gjøre relation derom.

25. Fich iche disze udlofvede

penger.

') I Randen er skrevet med Mauritii Haand: Schultz hat das Testament
gemacht ratione confirmationis, der hette davor gekriegt.
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26. Om iche bors-mester Fo^'h

schrert" hiiiiiiem Lund vd til Yis-

mar, at vilde opholde en sag, som
derude soUiciteredis ocli luiad sag

det war.

27. Om hannem jntet bekiendt

er, huad foræringer Præsidenten i

Nyborg Claus Rasch hår o-iffuet h.

Griffenfeld.

28. Huoi- møget h. Lauritz Lau-
ritzen gaff h. Gritfenfeld atf Bragnes
Kald til Christoffer Mortensen at

erholde.

29. Om h. Griffenfeld ingen for-

æring fich aff Cajus Julius Kefeld

och huorfore.

30. Huor møget Knud Frantzen
gaff h. Griffenfeld i foræring och

huorfore '?

31. Om h. Griffenfeld fich noget
til foræring aff" Morten Reimers och

huorfore.

32. Huoraff dend gield reiszer

sig aff" de 90 sldr. Jens Nielsen

Horsens er hannem Lund schyldig.

33. Om h. Griffenfeld ingen for-

æringer fich aff Lambert Lieme i

Helsingøer och huorfore.

34. Huor møget Jens Mollerup

gaff h. Griffenfeld for at bliff"ve

præst.

35. Huor møget Hans Bergholtz

gaff h. Griffenfeld for at erlange

Arrest i Knud Urnes Gods.

36. Om iche Rasmus Knudsen
og hånd II. Lund haffde sluttet

Compagnie med .huerandre at alt

huis do fich til stichpenge skulde

d<* df'olo lialfft med huerandre.

37. Huor møget Licentiat Jojian

Lambertsen gaff h. Griffenfeld til

foræring ocli huorfore?

38. Om Grifft'nf«'ld ingfu for-

æring tich all Ijorgemester og Raad
i Nostvcd ocli huorfore.

26. Wiste intet herom.

27. Rasch solliciterede offte,

mens udvirchede intet og forærede

indtet.

28. Der bleff indtet af det hånd
solliciterede.

29. Veed indtet herom.

30. Veed indtet herom.

31. Veed indtet herom.

33. Lambert de Lime forærede

vell Griffenfeld en goed sum penge

;

mens veed iche huornieget eller

huo hannem dem ofuerlefuerede.

34. Kand ingen Underretning

giffve herom.

35. Veed intet herom.

36. Accidentierne deelte Lundt
och Rasmus iiulbyrdis.

37. Fog skall nochsom vide at

gjøre relation derom.

38. Veed iche huad foraM-ing

(Jriffenfeld lich af Borgemester och

Raad i Nestvcd.
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39. Om hånd icho effter Rasmus
Knudsens beg-jering- hartVer inde-

holdet h. Jens Pedersen Koeschild

jtidgiffne supplicationer til Hans
Maj" och hannem hindret i at faa

opreiszning och om h. Griffenfeld

herom haffde widenschab?

40. Om h. Griffenfeld ing-en for-

æringer fich af Hans Daberg och

huorfore ?

41. Om h. Griffenfeld ingen for-

æringer fich aff' Egedius Hennings

til Hamborg och huorfore?

42. Om h. Griffenfeld ingen for-

æring fich aff" staden Rostoch och

huorfore.

43. Om h. Griffenfeld ingen for-

æring fich aff Nicolas Nissen och

huorfore.

44. Om h. Griffenfeld ingen for-

æring haffver faet aff' Landszdommer
Jens Lassen och huorfore.

45. Om h. Griffenfeld ingen for-

æring aff' landzdommer Langius och

Peder Lerche hår faet.

46. Om Renterischriff'ver Peder

Jensens Enke Ane Per Jensens

iche gaff h. Griff'enfeld 1000 rdr.

och borgmester Fogh 800 rdr. for

at erlange confirmation aff' Peder

Jensens Testament som var kun
et schartech opsatt arff'vinger til

prejuditz.

47. Om iche h. Griff'enfeld or-

dinerede ligesaa fulckommelig om
Kammersager, schatkammeret wed-

kommende, som om chancelisager,

och om iche sit som wed kammeret
hafde noget at søge, søgte det

hoesz hannem.

48. Om iche h. Griffenfeld con-

ciperede høyeste rettes domme tiit

och ott'te hiemme i sit husz, tuert-

imod det, som vota for retten haffde

concluderet.

39. Viste indtet om den sag^).

40. Dabergs Enche solliciterede

ved Rasmus Knudsen.

41. Om Egedio veed han iche.

42. Veed iche at Griff'enfeld fich

af Rostoch anden foræring end 011

og Vin.

43. Veed intet herom.

44. Jens Lassen lofuede Griff'en-

feld et spån skønne hester.

45. Veed intet herom.

46. Veed iche huad Griffenfeld

bekom. Fog hafde sine hender i

alle Griffenfelds Sager, naar noget

var at fortjene.

47. Griff'enfeld hafde meget at

sige paa Skatt Cammeret.

48. Weed indtet herom.

^) Griffenfeld wuste um die snplication ob sic auffgehalten; der Predigcr hat

o Frauen Persohnen in ein iahr beschlafen, darumb er ans dem dicnst

gekommen. Mauritii Optegnelse.
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49. Om iche de tueiide rcfen-

diuij ati" lioyeste rætt, naar retten

hoUis, huer morg'eu motte wijse

haiinem Griffeiifeld deris opsatt paa

huer sag och om iche tiit och ofte

att" hanuem couclusuni blett taget i

sagen forend dend haffde voren for

rætten , wed huilchot det siden

uforanderlig forbleff i huordau vota

och gich.

50. Om hannem intet bekiendt

er, at h. Gritfenfekl af Suerrig for-

æring bekommet hafuer.

51. Om h. Griffenfeld sagde han-

nem H. Lund sommetijd, naar hånd

kom need af slottet, huad Kongen
haffde tald med hannem om.

Och om hånd iche Hvede

nem sine schriffve almanacher

aaret var forbi , som de var

paa.

lian-

naar

gjort

52. Om h. Griffenfeld iche somme
tijd haffde sagt hannem at jndeholde

vnderschreffne Kongelige breftVe

jndtil aft" vederborende betalt bleft",

huis foræring de til hannem haff"de

loffvet derfore.

53. Om iche h. Griffenfeld haff'dc

tiyet hannem H. Lund Kongens

seyl i forvaring, der Kongen drog

ud til Armeen.

54. Huad liannem elles bewist

war om h. Griffenfelds penge jou-

eller och gods, om huis foræringer

hånd elles i andre raaade haffver

liekommet, om huisz anslag och

desseiner hånd haffver forehafft.

49. De to Referendarier kom
huer morgen, naar Hoyeste Ket

skulde holdes i Griffenfelds huns.

50. Han hafde hort sige, at den

Suendsche Ambassadeur, som her

ved Hoffe sidst var, skichede ham
fra Suerrig noget Kaabber.

51. Huad var conciperet i Ge-

heimeraad blett' reeuschrefuen af

H. Luudt.

Een skrefven Almanach gaf Grif-

fenfeld hannem til Kostoch, och

beholdt hånd den saalænge indtill

hånd schreff kortelig hiiad passered

>ar i uogle dager och riste helles

iudtet huad der stod udi deu Al-

manach.

52. Denne Post nechter hånd

aldelis.

53. Kigeus Cantzeler drog Kon-

gens Seigl seltt" udi sin Lumme.

54. Griffenfeld hafde mange Ju-

veler och skønne Ringe saa och

altid store i)engc i Gassen.

A'ed foræringer hafuer Griffenfeld

bragt store i)enger til veye.

Copie Bøgerne bekicnder Lund
at de ere richtige.
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Supplement.

Mauritius's ^) Bemærkninger tit det foregaaende Stykke.

H Limd^ Svar.

20. Dies sey die 500 thi., wovon zuvor gesagt.

21. Als er gehoret, so liettc Peter Jespersen GOO thi. durch Focken

oder Cnutsen geben laszen.

22. Hetten sie 50 thi. erapfangen. Er nichts.

23. Nescit.

24. Er weis wol, das er verehrung gekriegt. Tauson sollicitirte es. der

liette Griffenfeldt die discretion gebracht.

25. Da ward nichts von.

26. Da wuste er nichts von. Es wehre eine sache zwahr gcwesen.

27. Es hette Rasch offt sollicitiret, aber nichts erhalten oder gegeben.

28. Nescit.

29. Nescit — weil nicht davon geworden.

30. Nescit.

31. Hette nichts erhalten.

32. Er hette von Lime verehrung empfangen, aber er wuste nicht wie

viel, undt es wehre eine gute summe gOAvesen. Er wehre zoll-

schreiber in Helsingoer.

36. Sie hetten solche Accidentien getheilet.

37. Er weis es.

38. Nescit.

39. Nescit. Greiffenfeldt hette befohlen ihr die Supplication zuzustellen.

40. Nescit. Seine fraw wehre vor etzl. Jahren herunter gewesen. Nescit.

41. 42. Sie hetten ihm Bier geschicket oder Avas, reliqua nescit.

43. Nescit.

44. Jens Laszen wolte ihm verehren ein spann schone Stueten zum
feldtzueg, sonst wuste er nichts. Nescit.

45. Nescit.

46. Sie gab Greiffenfeldt, aber wie viel, weis er nicht. Fock hette die

handt bald in allen groszen sachen gehabt, da etwas zu verdienen

wahr.

26^). Er hat vorgegeben, das der Pristerdienst vacant wehre, es haben

aber derPriester noch gelebet; das sie nicht die siegel vndt brieffe

cassiret, ist die schuldt, weil es verseumet.

28^). Er hette alle seine sachen wegen Norwegen insonderheit derGraff-

schafft in handen, wurde also ohn Zweiffel noch geldt davon haben.

292). Es ]^att Graff Grieffenfeldt 200 thi. gekriegt von Hans Nielsen, er

Avolte Justitz Secretarius in Norwegen sein bey dem Oberhoffgerichte,

erlangte weder officium noch geldt.

47. Er hette in Cammersachen viel gethaen.

^ ) Esz Avehro gut, dasz man ein eid nahm bcyde von Lund, Rasmus vnd Hoyer,

ehe sie verhort worden, dasz sie woUcn die Avarheit sagen, vnd bekennen
wasz ihncn gefragt wird, viul dasz sio nimracr sagen Avollen ohne vors ge-

richt, wasz jhncn jetz gefragt wiirde.

^) Er senere tilføjet.

II. 6
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Ncscit.

Xoscit. Winding vndt Fock. — Secretarij et Adsossores in judicio.

Von Scliweden weis er nicht als was kupfcr.

Er liette ihm nichts offenbahret, aber die Concepten im gelieimeu

ratli hotte er ilin gegeben iimb rein zu schreiben iu zieffern, was

ausheimisch solte gescliicket werden. Seine geschriebene Almanacken

hette er ihm nicht gegeben, nur einen hette er so lange gehabt,

bis er hette aiiszschreiben konnen, was da passiret.

Nescit.

Nescit.

Hette schone geldt, juwelle auch gileter. Er meinte, das zusam-

geldt meist von Yerehrungen sey.

Die Copeybiicher seyn ohnfehlbar richtig.

niengebrachte

Puncter at tilspørge KasmusKnudsen.

20. Huor meget h. Griffenfeld

sampt hånd, H. Lund och Fog fich

for Edswold prestekald.

21. Huormeget Peder Jespersen

gaff til h. Griffenfeld for at bliffve

præst, och huor møget til Fog.

22. Huor møget h. Griffenfeld

fich for en confirmation aff et bryg-

ger Testament her i byen, och om
samme brygger heede Anders Niel-

sen eller och denne Anders Nielsen

er en anden.

23. Huor møget h. Griffenfeld

fich for en confirmation aff Rasmus

Andersen stichtschriffveren i Fyeus

testamente, och om General Fiscalen

herom haff'de nogen kundschab.

25. Om hannem bekient, huad

foræring h. Griffenfeld fich af An-

dreas liejersberg, och huorfore hånd

fich den.

26. Om iclié borgmester Fogli

schreff' hanneni, l^und, vd til Wis-

mar att wilde oj>holde en sag, som

derude solliciteredis, och huad sag

det war.

27. Om hannem jntet bekiendt

er, huad foræringer Præsidenten i

Nyborg (Jlaus Kascli li;'ir giffvet h.

Griffenfehl.

28. Huor møget li. Lauritz Lau-

Svar.

20. Er weis nicht wieviel selbige

gekriegt, Lund und Fog musten es

wissen.

21. Es hat Peder Jespersen viel

brieffe gekriegt, in Fiihnen hat er

ein Priesterdienst bey Nieburg.

Fock wehr sein beforderer geweszen.

22. Scliultz hat das Testament

gemacht ratione confirmationis, der

hette davor gekriegt, sie hetten pro

discretione 50 thi., als Lundt vndt

er gekriegt.

23. Nescit. Lundt vndt Tausen

mochten das wiszen.

25. Lund mus es wiszen, er

weis es nicht.

26. Er weis da nicht von.

27. Negat.

28. Er iiiit (len priesterdienst
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ritzen aff Brag'iies gaff h. Griffenfeld

for Graus kald til Christoffer Mor-

tensen at erholde.

29. Om h. Griffenfeld ingen for-

æring tich aff Cajus Julius Kefeld,

och huorfore.

30. Huormøget Knud Frantzszen

gaff h. Griffenfeld i foræring, och

huorfore.

35. Huor møget Hans Bergholtz

gaff' h. Griffenfeld for at erlange

arrest i Knud Wrnes gods.

36. Om iche H. Lund och haud

Kasmus Knudsen haffde sluttet Com-
pagnie med huer andre, at alt huis

de fich til stichpenge, schulde de

deelle halfft med huer andre.

37. Huor møget Licentiat Johan

Lambertsen gaff h. Griffenfeld til

foræring, och huorfor.

38. Om h. Griffenfeld ingen for-

æring fich aff Borgemester och Eaad

i Nested, och huorfore.

39. Om H. Lund iche efter lians

begiering haffver jndelioldet h. Jens

Pedersen Eoeschilds jndgiffne sup-

plicatjoner til hans maj" och han-

nem hindret i at faa opreiszning,

och om h. Griffenfeld herom haffde

widenschab.

40. Om h. Griffenfeld ingen for-

æringer fich aff Hans Daberg, och

huorfore.

41. Om h. Griffenfeld ingen for-

æringer fich aff Egedius Hennings

til Hamborg, och huorfore.

42. Om h. Griffenfeld jngen for-

æring fich aff Staden Eostock, och

huorfore.

44. Om h. Griffenfeld ingen for-

æring haffver faet aff landszdommer

Jens Lassen, och huorfore.

46. Om RenterischriffVer Peder

Jensens Encke Ane Per Jensens

iche gaff h. Griffenfeld 1000 Rdlr.

och borgmester Fogh 800 Rdlr. for

at erlange Confirmation aff Peder

Jensens Testament, som war kun et

empfangen aber [h. G. hette] kein

geld nehmen woUen.

29. Nescit.

30. Nescit.

35. Gehet Lundten an.

36. Affirmat.

37. Hat mit Fock zu thuen.

38. Nescit.

39. Griffenfeld wuste umb die

Supplication, ob sie aiiffgehalteu

;

der Priester hatte drey frauen Per-

sohnen in ein Jahr beschlaffen;

darumb er aus dem dienst gekom-

men.

40. Er hat 4 a 5 rosenobel ge-

kriegt, weis aber nicht, was Griffen-

feld gekriegt.

41. Nescit.

42. Nescit.

44. Landtsdommer Jens Laszen

hat mit Focken zu thuen gehabt, er

wahr sein Patron.

46. Lundt weis diesen post ist

auff 1000 thi vndt 800 thi.
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schartech, opsatt artfviugerne til

prejiulitz.

47. Om iclio li. Grittenfeld or-

dinerede lige saa fulckommelig om
kammersager, schatkammeret wed-

kommende, som om chancelisager,

och om iclie [de] som wed kam-
meret haffde noget at søge, søgte

det hoesz haunem.

48. Om iche h. Griffenfeld con-

ciperede høyeste rettes domme tijt

och offte hiemme i sit husz tuert-

imod det, som vota for retten haffde

concluderet.

50. Om hannem jntet bekiendt

er, at h. Griffenfeld aft' Suerrig for-

æring bekommet haffver.

51. Om h. Griffenfeld iche flyede

H. Lundt sine schriffve almanacker

at forware, særdelis naar aaret Avar

forbi, som de war gjort paa.

53. Om iche h. Griffenfeld haffde

flyet hannem H. Lund Kongens seyl

i forwaring, der Kongen drog ud

til Arméen.

54. Huad hannem ellis bewist

war (1) om h. Griffenfelds penge,

joueller och gods, (2) om huis for-

æringer hånd ellis i andre maader

haffver bekommet, (3) om huisz

anslag och desseiner hånd haffver

fore hafft.

47. Er unternahm sich so wol

der Schatzkammer als Cancelei.

48. Nescit.

50. Das weis er nicht.

51. Die Almanaken wahren in

seiner kammer ; aber wen er reisete

so hatte Lundt die Almanaken in

Verwahrung.

53. Henrich Lundt hette des

Konigs Sigel i Verwahrung gehabt

auff" der reyse, weil er die schliiszel

zu allen sachen gehabt.

54. Sein buch weisete es aus.

(1) Johan Banierman 200, (2) von

Secretarius Schmidt 1000 Rthl. eiu-

gebracht an Ivasmus Knutsen fur

eine sache in Norwcgen Avegen thei-

lung einer Erbschatt't.

Er mcrckte wol, das er ein tag

3 oder 4 alteriret wahr.

Wegen des Copirbuchs kan er

zeugen, das alles richtig vndt nach

dem Originalj. AVic auch Lund vndt

Neve.

Ncve undt Lundt schrieben die

franzosische brieffe.

Siipptemejit til de tre foregaaemh' AListi/lcke7\

Literrogatoria worubor IJasraus Cnutsen zu bofragen,

item Hejer vndt Iliiiricli Lundt, item Jolian Neve.

1. Ob er nicht weisz, was Affai- Side 74 n. 1.

T('H graf!' Griffenfeld undt Monsieur

Mi Ian zu Amsterdam zu sannnen

haben, auch ob Milan d'w. fraiizo-
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sische Avechsel viidt geldt oder Jiiwe-

Icii von Grieffenfeldt hette.

2. Ob h. Griffeiifeldt die 300
tlilr. von Eentereyschreiber Berent

de Nagel cmpfangen hette, auch

wie es zusaminenliienge.

3. Ob Secretarius Schroder niclit

hat sollicitiret for bemelten Nagel,

auch nichts davor bekommen.

4. Was Berent Nagel selbst zur

Yerehrung empfangen fur selben

post von Heurich Nielsen.

5. Ob Grieffenfeldt 500 thlr.

empfangen von Peter Trojer Eaths-

herrn in Norwegen zu Bergen, da-

mit sein Stieffsohn Frantz Bloch

muchte einen Priesterdienst in Nor-

wegen kriegen, undt warumb es

zuruckgangen.

6. Ob ihm nicht bewust, das

Hans Bergholtz, Daniel Knopf undt

Seckman einst anhielten wegen des

Ober Zoll Inspectors dienst Sunden-

feldts in Norwegen, undt was jed-

weder gebothen.

8. Auff was ordre Sie brieffe in

des Keichs Cantzlers hause vndt

nicht in der Cantzeley expediret

undt dem Konige zu unterschreiben

præsentiret.

7. Wie viel Daniel Knopf gegQ-

ben fur seine Charge. n. 5.

8. Ob Graft' Griffenfeldt keine

gelder empfangen von einem Studen-

ten Jens Hauszen Otthinian fur ein

Priester dienst, wie viel das Avahr,

vndt Avelchc beschaffenheit darumb.

9. Ob ihm nicht bewuest sey

von Bartholomeus Petersen Leybuhrs

Verehrung an h. Grieffenfeldt umb
freyheit des ziegehvercks fur Hel-

singor zu erlangen.

10. Ob nicht der General Procu-

reur solches werck recommendiret,

vndt ob er etwas davor genoszen.

V. n. 7.

11. Ob ihm nicht bewuest, wie

viel Lauritz Nielsen vndt Hans
Larson jedweder a part gebothen

n. 2.

n. 3. et 10.

Side 75 n. 2.

Side 75 n. 3.

Side 75 n. 4.

Nescit.

Side 86 n. 8.

• 8. Nescit; das muste Lundt wis-

sen oder Schroder,

wen da Priesterdienst ledig wah-
ren, hatte Fock das meiste damit

zu thuen.

9. Hat nichts erhalten auch er

nichts gekriegt.

Side 75 n. 6.

10. Nescit. Sonst hette der Ge-
neral Procureur viel recommendiret.

11. Hans Larsen hat gebothen

1000 thlr. Lauritz Nielsen zu Drunt-

heim brieffe noch sub N. 8.
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Graff Grieffeufeldt fur Zollners be-

stalliiiig in Trundtlieim.

12. [AVas derselbe gegeben wel-

cher diesen dienst gekriegt]^).

13. Ob Peter Brandt an graff

Grieffenfeldt [oder Henrich Lundt] ^)

eintzige Yerelirung auch wofur er

es gegeben undt deszen beschaffen-

heit. V. n. 9. 13. 37.

14. Ob ibm nicht bewust, woviel

vndt wie grosze Yerehrungen.

9. Er hette den priesterdienst

nicht gekriegt El. ctm nihil.

10. Er liat viel recommendiret,

weil er alle Audientztage da ge-

wesen.

Hat das geldt an den Eeichs

Cantzler gebothen.

12. Er hette den Expectantz brieff

darauff selbst.

13. Peter Brandt hat mit Luudten

conferiret, er hette wol 6 oder 700
thlr. gebothen fur einen Aiubt-

schreibers dienst in Norwegen.

[Kasmus Cnutsen attestatur] -).

13. Er gab vor einen Priester

dienst [Etzwadts Kaldt] -) an Grief-

fenfeldt 500 thi., sie kriegten etwas

davon, wuste nicht ob es 50 oder

100 wehren, Brandt gab es ihnen.

[Idem attestatur Lundt] ^).

Side 75. n. 9.

Von Monsieur Schmidt ein beutel

mit ducaten versiegelt.

Easmus Cnutsen.

1. Er hette selbst vndt Lundt

an Milan"^) franzosisch geschrieben

ihr wustet da nichts von. Es finde

sich in seinem Copeybuch.

2. Berent de Nagel hatte viel-

leicht geldt gekriegt. Lundt wirdt

es wiszen, weil der brieff an ihn.

3. 4. Nescit.

Lundt.

1. Von Jhren affairen Avuste er

nicht. Milan hette an Grittenfeldt

undt vice -versa offt geschrieben.

Monsieur Schroder ptlegdte concep-

ten zu schrciben — Tauson etc.

Er weisz nicht ob da etwas wehre.

2. Es ist nichts daraus gewor-

den, also hette er nichts gekriegt.

3. Secretarius Schroder muste

darumb wiszen, weil die briefte

vielfach seiner gedencken.

4. Nescit.

') T)i't indklamrede overKtrogot i Originalen.

') Med en anden samtidig llaand d('t indklamrodo.

») Gabriel Milan, en nmiidsig Karaktor, formodentlig fodt i Hamburg, var

Henere l>oHat i AniKterdam og l>aade Bankier og Koncspdndent for den

danske Kegering. Enkedronningen brugte liam som Spion imod Korfits

Ulfeldti* Kamilie. Eft<;r (iriflcnfe'ldH Fald kom han til København, hvor lian

slog slet, for ej at Hige falsk Mønt. Han hlcv (Juvernør paa St. Thomas
og dnv Sørøv«jri. Klager fra England og Holland ov(*r dennes iitilladoligo

Sport hevirkede, at han blov afsat. Han gjorde ()|»rør og overmandedes af

et dansk Krigsskib, der var sendt til Si. 'i'h..inas. Han fortes derjtaa i

Lænker til København og halshuggedeH 1G84 efter Hero Aars Itettorgajig.
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5. Nescit. 5. Nescit.

6. Das sey ilim bewust seit A**

73 gewesen. Hans Bergholtz, Da-

niel Knopf undt Seckman hetten

alle dariira angehalten; er wuste

es nicht was jeder gebothen hette.

Item ad 7timiim.
*

8. Sie hetten erst im hause selbc 8. Alles was in dem liause ex-

geschrieben aber allemahl in die pediret seinCammerbrieifeexpediret,

Cantzeley gebracht , woselbst Ras- zu weiln ist im hause auch Cantzley-

mus Rasmusen die Sportulen ge- sachen expediret; aber nachgehends

kriegt. zur Cantzley gekommen.

Schroder, Tausen vndt Fock ex- 8. Ob Daniel Knopf gab Graff

pedirten das meiste, insonderheit Griffenfeldt, oder durch wen es ihm

S ch ro der quod bene notandum. eingehendiget, weis er nicht. Sie

kriegten 50 thlr. Verehrung.

Brev fra Henrik Lund til Rasmus Knudsen.

Mr. Eders Skriffvelse dat: 2'^ May er mig vell indhændiget, tviffvler

ej paa, at I jo mit ochsaa bekommet haffver. Jeg sender her hoesz

Hs. Maj*^ Breffv paa Etzwold Kald, som Hr. Borgemester Fogh haffver

schreftvet om. Det bleffv mig ochsaa aff Peter Brandt hoesz Ober-

jægermesteren recommanderet, som I af hoeszføjede hans Brefff oeh

Seddel widere kan see, liuorfor I det haffver til Peter Brandt imod Zeddel

och Breffvets Indhold at leffvere. Pengene kand I ickun til vi, naar

Gud vil, hjemkommer och kand tale derom, forvare. Voris Afregning

angaaende tales vi da och vel ved derom. Breffvet fra Ditmar Bøfkes

Kjereste er vel offverleffveret saavelsom och M^ Peter Møllers, och maa
I til Efterretning vide, der alt er expederit et Breff paa Sammer Næs
Kald for M^ Ludvig Stud. Jeg skriffver Hr. Borgemesteren selff til

idag, at det Breff paa Etzwold Kald alt den 12*^ Maj bleff expederit.

M"^ Cammertj eneren och vi alle lade Eder herved venligst hilse, saa-

velsom alle voris gode bekiendte der paa stedet. Fortjenesten er her

hel slet. Jeg haaber, at den bliffver bedre i Kolding. Imorgen tidlig,

om Gud vil, gaa vi herfra igien til Rensborg och saa videre til Kolding.

I agter vel selff, at I faar Personens Ed, førend I affliændiger Breffvet,

saa och lader Breffvet aparte betale. Faar I, som jeg iche tviffvler paa,

huad Brandt har loffvet, er det godt noch, for først tager iche ilde op,

at dette er saa ilde och forvirret skrefven. Gud veed tiden har været

kort, jeg slutter och befaler Eder hermed udi Guds Beskjærmelse for-

bliffvende Eders hulde Ven och tjener

Gluckstadt 19 Maij 1674. ^- ^^^^*^'

Efterskrift.

Mr. Tausen har skreffvet Hr. Rigskanzler til om et Wielse Bre-ff,

hvorpaa Hs. Exe. svarede, at naar de leffverede -pengene derfor i Kan-
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celiet, kunde R. Rasmussen vel give dem en Seddel til Præsten til vi

kom hjenu hvilchet I Mr. Tausen vilde lade vide, saavelsom och at lir.

Rigskanzler iche skotted om den Carosse som Mr. Tausen vel selff viste.

Jeg skrifver Hr. Borgemesteren til om det Breff som P. Brandt recom-

manderer. Vil I vise Borgemesteren Dokumenterne kand I gjøre det.

men mit Brejf' iche. Nu jeg haffde sluttet det for at skicke det paa
posten jich jeg Eders dat. 16 hujus och refererer mig Jor tidens korthed

til det."

Af Lindenows og Wolfs Ei-klceringer.

Etfter Kongelig Maj"* Allernaadigste befaling attestere wij vnder-

schreffne hermed, at haffve hørt baade alf hans kongelig Maj" sielff,

saawclsom och aff hans hø3'fyrstelig Durclileuchtighed Hertngen af Hol-

stein Pløen, at iblandt Hr. Griffenfelds breftVe och papierer end ochsaa

førend de til osz vnderschreffne at registrere blett' lettVerct, atschillige

fremmede potentaters brefve forseglede och endnu v-opbrutne schal were

funden som da først opbrutne cre.

Ellis kand wij end ochsaa paa det kraftigste attestere, at haffve

sielft" funden aff' bem*"^ Griffenfelds papierer iche alleniste atschillige

u-opbrutne breffve fra fremmede, kongl Maj* och des Riger och Landes

høye interesse angaaonde, mens end ochsaa kongelige tilbeseglede breffve,

som ey er bleftVen fortsent. Uden at tale om atschillige suprimerede

supplicationer och memoralier fra attschillige hans Maj*** undersåtter,

som kongl. Maj* iche er bleffVen forebragte, hvilchet wij hermed under

w'oris hender och signeter bekreff"te kand.

Haftniæ d. 15 may 1676.

Christoffer Lindenow. Friederich AVolf.

Anno 1675 den 29. Martij hafuer ieg till Hr. Rigens Cantzeler

Griffenfeld wed Handschrifueren Rasmus Knudsen udi een forszeiglet

Posze ladet deponere 1000 rixd., jeg siger tuszendc Rixdaler, och derfore

aldelis intet niudt.

J. Smed.

Fascikel 145 a 9.

Hochst edler Hcrr. Sehr Werthcr freund.

Ich mochtc gerne den Hrn. sprcchen wann er etwa bey der Cantzeley

voriibcr ginge:

maszen ich ein exem])el liabe da Griffenfekl wngeachtet Jhre Koii.

Mt. einem Studioso einen Pastorat Dicnst unter dero liand und Siegel

gegeben einem andern solchen JJienst j)ro])t(!r lucrum zuwegegebraclit.

M. lioclnvdg. llerr

gehorsamster Dienei-

J. -Al.illi.

(145 II. 9, 145 13 4a.)
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Breve fra Griffenfeld tU Knkedronningen om Prinsessen og om
Hertugen af Gottorps Undertvingelse.

1675. 26. Juiii. Madame. J'ay prié le secretaire de chambre de

Vostre Majesté de liiy faire tres hurable rapport de ce que je luv av

escrit touchant les affaires particuliers de Madame la princesse et me
faire savoir si V. M*'^ troiive a i)ropos qu'on y cbange quelque chose.

Le duc de Gottorf est venii ici hier, et M. le President de mesme
avec tous ses fils, et il ii'y a guere apparence que nous sepai'ous si tost

avant avoir fait quelque coniiaissance plus estroite ensemble et tiré

quelque eclaircissement de luy et de son maistre sur un et autre point,

qui sont d'importance et pour la securité du pays.

Vostre Majesté secondera par ses voeux et par ses prieres les

glorieux desseins du Eoy, qui fait voir qu'il est un digne fils d'une

Eeyne aussy accomplie comme est Vostre Majesté.

1675. 30. juin. Vostre Majesté verra par la copie ci jointe les

points que le Roy mon maistre a trouvé nccessaire de proposer aux deputés

de Gottorp, dont V. M. jugera facilement quel resolution le Eoy a pris,

en cas que de l'autre costé on ne luy donne pas la satisfaction qu'il

desire. Mais comme son altesse s'est maintenant resolu de donner con-

tentement au Eoy et de remettre ses piaces et ses troupes entre les

mains de sa Majesté, les affaires se vont accomoder de la sorte que sa

Majesté pourra bien retourner a Copenhague la semaine qui vient.

Brev fra Enkedronning Sojie Amalie til Griffenfeld.

D. ii- Avgust 16751).

Hocli und Wohlgeborner Hr. Graf, besonders lieber Herr
Eeichs Cantzler.

Wir schicken zugleich mit dieser post an unseru Bruder Hertzog
Johan Friederich Durchl. unser schreiben, dadurch die bewuste sache

ferner uff das hochste poussirt wird. Dem Herrn Eeichs Cantzler hal)en

wir sonders zu danken fiir die communicatiou, womit er uns gewillfahret,

und das er sich der sache sowohl annimbt, hoffe auch zu Gott, das er

damit noch sol zu allem gutem kommen, wie wir ihn vom hertzen

darumb bitten. Wilnschen auch zwar, das Iliro Liebden-) sich schon

dergestalt herausgelassen, wie vom andern ohrt den Konig es Avollen ver-

sichert Averden, indem aber anhero nichts verspiiret, — — — — wir

fast dafilr halten, wenn solche resolution so vollig geschehen, das sie eher

an Konig ware abgegeben oder noch vor andern erfolgen durfte.

In der gottorpschen Sache soli man zwar still seyn, mit dem

') Sofie Amalias Broder, Hertugen af Hannover, havde indviklet sig i alskens
Tortrædelighed ved sit Forbund med Sverig og Frankrig, og nu beder
hun Griffenfeld at vikle ham ud af Forbundet med disse Magter.

^) Hertugen af Hannover.
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schreiben inzwisclieu an deiien es nicht ermangelen, die allen miiudlichen

rapport zu thuii subordiniren und desfals iinter anderen weisen bald

nach Bremen bald nacli Pommern hin und wieder reisen. Yon meiner

Tochter hat der President^) begehret, Sie mochte den Konig in einem
Brief ersuchen, das ilin wieder nach Hamburg zu ziehen erlaubet

wiirde. Alles ruhen soli, doch nur einzig und allein dahiu aulasseu,

bis die conjuncturen sich in etwas ilndern, dahero wir zu dem Hrn.

Eeichscantzlern, er werde schon dieser wege die fernere vorsorge nehmen,
das der Hr. President desfals destoweniger erlassen, und das xVugemerk

utf diese Sache so viel mehr mit gerichtet wurde. Wir schliesen mit

versicherung unserer standhafter Huld.

Brev fra Hertuginde Frederikke Amalie af Gottorp til Griffenfeld.

Hoch und Wohlgeborner Hr. Graf.

AVeil ich mir selber die gute Hofnung mache, der Hr. Reichs Cantzler

wird mir keine Fehlbitte bey ilim thun lassen, bevor ob in einer sache

die filr ihn selbst nicht unbillig noch auch sonst abtriiglich ist. Es

hat meinen herzgeliebten Gemahlen volljahrigen alten Diener, der all-

hierige Kegierungs President mich gantz unterthilnigst ersuchet, nachdera

er sich verreserviret, bis zu I. K. M* meines hochgeehrten Hrn. Bruders

absonderlichen erlaubnis, seinen rtickweg auf Hamburg nicht fortzusetzen.

Er aber mit einem ziemlichen Alter und vielen demselben anklebenden

Schwachheiten von Gott beladen einer auserordontlichen Pflege und Auf-

sicht, die er abor dahie, weil er scin Hauswesen nunmehro etzlicho Jahre

in Hamburg gefilhret und dahero sothane Bequemlickeit an diesem ohrt

nicht haben kann, wohl benothigt. Ich geruhe bey E. Exe. seinetwegen

eine Vorbitte einzulegen, damit durch dero viclgeltenden Vermittelung

gedachter Regierungsprasident seine freiheit nach Hamburg zu den sei-

nigen zu verreisen von I. K. M* wieder erlangen mochte. Wie nun wir

und jeder Mensch dieser Gegend nicht uuwissend, wie besagter Prasident

Kielmann nunmehro etzliche jahre an einander mit schwachheiten be-

laden, derselbe und die seinigen mir auch alle male allen untertluinigsten

respect stets erwiesen, auch sonst tiberall ganz unverweislich betragen,

also håbe so viel weniger ursaclie gehabt mich vor besagte vorschlag zu

entlegen. Ersuche deranach mein hochgeehrter Hr. Reichscantzler gar

fleissig, derselbe erzeige mir die faveur und auswirkc bey I. K. M*

meinen hochgeelirton Hrn. Bruder mir diese verwilligung damit uff

wohlgedacliter Priisident zu seiner mehrerer soulagirung, wenn es seiner

Gelegenheit dazu resolviicn mochte, sich nach Hamburg wieder begeben

mochte. Ich werdo solclies allstcts mit d;inkn(!lunen erkonncn aucli keine

gelegenheit diese Willfahrlichkeit annemlidi zu ersctzen ans hiindon

lassen. E. Excl. den Schutz der Allerhochsten (Mni)felilo

Des Hr. Iteichs (Cantzler

wolil afVectionirto

Gottorp, d. 22. Aul'. 107 r,.

') Kielmann.

Frederike Amalie,
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Brev fra den danske Resident i Berlin^ Linker, til Griffenfeld.

Fehrbellin, 2G. Juni 1675.
— — Lst den Kiirbrandenburgischen Waifen nicht eine geringe

gloire und eine action, so sich vormals nicht zum oftern zugetragen;

dan eine abgemattedc cavalcade (denn die wenige musquetiere so auf

wagen folgten nicht einmal zum fechten kommen) eine pralende aus-

gefressene hauptarmee mit ihrer gantzen infanteri und artilleri aus einem

vortheil , der schier in der natur nicht fester sein konnen, — ja um-
gegebeneu morast halber vester, als ob es eine mit einem schiffVeichen

wasser umgegebenen insel gewesen, — entiérement herausgeschlagen,

gejagt, sogar wann die herrn Schweden eine vielkostende wette iiber-

nommen gehabt, des Kurfiirsten land tout d'un coup zu reinigen, es

nicht schleuuiger pr. poste hatte geschehen konnen.

Wann ich aber alle mir noch zur zeit bekante nmstande ponderire,

mus das axioma auch hier gelten lassen, Alliorum errores sæpissime

nostra prudentia. (o: Andres Fejl er oftest vor Klogskab.)

I. Als man an die Havel gegen Ratenau ilber hergenahet und

wegen selbiger garnison sich die passage difficil eingebildet (wie sie in

der that war), hat man dem Kurfiirsten gerathen, er solle sich wieder

zuriick ziehen, und erst die infanteri so noch bei Magdeburg stunde

erwarten, welches noch etliche Tage Zeit gekostet hatte. Ein anderer

hingegen (von welchem sentiment auch Graf von Homburg gewesen)

sagte, Aveil man gewiss wuste, der feind noch nicht die geringste kund-

schaft von Ihrer ankunft, man es in Gottes namen wagen solte. Und
da dieses glticklich geschehen, das der Kommandant Wangelin noch in

plumis (im Bctt) war; seine nicht bessere recognoscirung der erste

grundstein zu Brandenburgs glilck; dan hatte dieser in Katenau, und
Generallieutenant Wrangel in Brandenburg gehalten, der Churfiirst noth-

wendig bei Spandau ilbergehen miisscn, und sie sich ohnfern der orten

hinter die landwehr setzen; das der Churfiirst ihnen zumal nicht bei-

kommen konnen, und sie den riickweg nach Mecklenburg und Pommern
offen behalten hatten, wie sie auch nachmals die retraite dahinaus iiber

den Fehrbellinschen Damm genommen.
II. Das der reichsfeldherr (sich auszer Zweifel auf besetzung bei-

der passe Brandenburg und Ratenau verlassend) sich in den Havel-

bergischen winckel hineingeperch^t, von wannen er hernach nicht zeitlich

genug vor dem engagement bei der armee sein konte. Er hat auch zu

Havelberg sehr lamentirt und Worte herausgestossen, das wan es iibel

abliefe er den Obristen Noth ^), der ihu dahin geperchet und eingeschrencket,

woUte hencken lassen. (Wiire nur 300 pferde gekommen, hatten sie den
reichsfeldherrn in seiner perplexitæt Avegnemen konnen.)

III. Das die Schweden die Landw^ehr, welche die einzige entrée^

in dem mit morast umrington landlein Fehrbellin, machct unbesetzt

lieszen, da wan Infanteri und artilleri hineingeleget worden sie in giinz-

licher sicherheit und impunité ihrer veriibten insolentien waren. Was
noch ferner

M En Holsteingottorper.
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IV. Zu Brandenburgs gltick coutribuiret, Sed iuter causas fortuitas

gloichfalls zu rochuen dioses, das als mit Generalmajor Ltlderkes Commaudo
und nachgebung des feindes scblafrig berging und der Cburfiirst uuge-

duldig wurde, Graf vonHomburg sicb erbothe, er wolte selbst bingeben
und die Scbweden bald zum stande bringen, Brandenburg sicb solcbes

erfreulicb gefallen lies, bald aber darauf (ob ans anstiftung des Grafen

von Homburg vieie misgiinstiger) zwei male expressime ordres schickte.

Graf von Homburg solte sicb durcbaus nicht anbencken, widrigenfals

niebt secondirt werden; er nicbt destoweniger in seine intention fortfubr.

und sagen lies, es muste nun so sein. Diese Graf von Homburg fer-

meté, Avie ingleicben seine vigoureuse opposition gegen die schwed.

cavalleri so das binwegnemen der stilcke, gelegenbeit und gewinst der

victorie geweseu, Und nacbdem er auf diese manier Cbur Brandenburg
gerettet gestern seinen abscbied von der armee genommen und nunmebro
dienstlos ist. Maszen er sicb beklaget, das ilimo nicbt gehalten,

was ibm versprocben, ibm aucb die an liof pravalirende parthey von

anfang grilndlicb zuwider gewesen.

Es ist zwar von anfang als man die blosgelassene landwebr im
landlein Febrbellin getreten aufs tapet kommen (und feldtmarcbal Dorf-

ling sonderlicb der author dieses concilii), man -vvollte graf Homburg
gegen die Scbweden mit einer br'eiten fronte steben lassen und sie

amusiren, er inmittelst sicb unvermerckt von binten her nach Febrbellin

scbleicben, selbigen Damm durcbscbueiden, und eine scbantze aufwerfen

lassen, derogestalt die ganze scbwediscbc Macbt wilre eingescbrenket

und zum desespoir gebracbt worden. Allein icb bilde mir ein, solcbes

unterblieben seye, ratione mangel an fusvolk und miidigkeit der bereits

abgematteten reiterei, zu geschweigen, wann sie unterdessen Graf Hom-
burg iiber baufen geworfen hatten.

Diejenige so den verlust der Scbweden moderate calculiren, ver-

meinen das selbigen in dem was in Eatenau, in der bataille und auf

unterscbiedenen i)artbeyen verloren; item Avas von den bauern erscblagen.

sonsten verlaufen unter 4000 nicbt seyn konne. Hiesige Einwobner

sagen, das ihr volk dem Brandeubui-giscben bei weitem niclit zu ver-

gleicben wiire, das dieses absonderlicb die infanteri recbt auserlesene

leute, und diese rencontre ihnen erst recht den a])petit macht. General-

major GOtze indem er den feind zu weit bei Wittstock verfolgeu wolte

ist driiber gefangen. An Cburbrandenburg. seiten todto und blessirte

seyn docb wobl auf die GOO.

Der Cburfiirst hat beute sein baui)tkvartier zu Boltzen drey stunden

von Havojberg, scbeinet das er durcb 31ecklenburgiscbe und ix^nnnernscbe

zu geben gedenke, aber erst der andcrn alliirten, absoiulerlicb D;ino-

nuirks resolution abwarten und danacli seine mcssures nehmen wolle.

Brev fra Kiirfiir.sfcn (tf Hrandenhimi til Koiuj Krisl/oii.

Den 11 juni 1075 IJatiienow — 145 K Fase. 12.

K. K. M' ^'ebe IclV bieniit erfreulicb zu erkennen, was massen es

dem f((ltigcn Gott gefallen meine gerecbte Sache und Wallcii wicder die
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Schweden bald anfangs dergcstalt zu g-esegnen, das ich diesen Mor-
gen umb drey Uhr die Stadt Kathenow mit stiirinender Hånd erobert

und eingenommeii. Und ist des Obristen VVangelins gantzes Kegiraent

Dragouner so darin gelegen, bestehend in sechs corapagnien, ruiniret und

niedergemachet worden. Er selber, der Obrister, ist nebst seiner Frauen,

seinem Obr: Lieuteuant, Obrist AV'aclitmeister und zwcyen Capitainen

gefangen, und die 6 fahnlein bekoramen. Die iibrigen Officiren nebst

den meisten Gemeinen seyn geblieben. Und weii ich bey dieser Action

nur etzliche Avenige Commandirte von meiner jnfanterie bey Mir gehabt,

so hab Ich das Gros derselben, welches zur Magdeburgli zurticke blieben,

beordert mir schleunig zu folgen. So balde nuhn selbige bey uns an-

kommen wird, bin Ich resolviret im Nahmen Gottes auf den feind los-

zugehen und Ihm Schlacht zu liefern. Im iibrigen weil nunmehro der

anfangk durch Gottes Gnade so glucklich und wohl gemacht, zweifele Ich

nicht, E. K. M* werden nunmehro auch ungesaumet, daferne es noch nicht

geschehen, losbrechen, und den feind vigoureusement angreiffen, so wollen

wir vermittels Gottlicher Hillfe balde den Garaus mit Ihm machen. Ich

ersuche E. K. M* dienstlich nicht langer anzustehen umb von die Ehre
und auch von dem Gewinn Ihren theil zu haben. Und verbleibe lebens-

lang E. K. M. dienstwiiliger Yetter und Gevatter

Friderich Wilhelm Churftirst.

Brev fra Kurfyrsten af Brayidenburg til Oriffenfeld (G. A. G. S.).

Lieber Hr. Graf! Aus dessen Schreiben vom 10*^" dieses haben wir

mit freude ersehen, was masen I. K. M*® flotte schon damahlen segel-

fertig gelegen in See zu laufen, und I. M* im Aufbruche begriffeu ge-

wesen, umb nach Ihrer Armee in Holstein zu gehen. Xachgehendts
haben Wir vernommen, das beydes schon geschehen, woriiber Wir dan
noch mehr Vergniigen empfunden in geschopfter Hofnuug, es werde in

der noch iibrigen Avenigen Zeit, durch vigoureuse und tapffere Opera-

tiones dasjenige annoch wieder eingebracht werden kounen, was bisher

verabsiiumet worden, darzu wir dan unseres Ohrtes alles was in Unseren
Kraften ist beytragen werden. Im iibrigen zweifeln Avir nicht, der Hr.

Graf Averde ferner bey der bisher riihmblich bezeugten guten intention

verharren. Wir Averden solches Avie sichs gebtihret zu erkennen geflissen

seyn. Und verbleiben indessen schlieslich demselben mit allem giinstigen

und Avohlg. in Welt des Hm Grafen gutAvillig

Fried. Wilhelm Churfurst.

SchAvan, d. fg- Aug. 1675.

Breve fra Griffenfeld til den franske Ambassadør Terlon.

Ribnitz, 29. septbr. 1675.

Je ne scavois que penser de ce, que j'estois si long temps sans

recevoir des nouvelles de V® Excell^^, lorsque Mons' Veltzen m'est venu
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rendre la lettre, qii'EUe m'a escrite, que uoiis resentons de rirregularité

des postes |:qui m'a fait recevoir hier au soir ime lettre datée Copen-
hagen le 24 Aoust:| il faut que cela mo coute encore celle de me voir

frustré d'un autre billet dont Y^^ Ex^^ fait mention, et qui doit avoir esté

accompagni d'un billet de Mr. Lillienkrone. Je veux pourtaut esperer, que
lun et l'autre se trouvent a la fin a moins que d'avoir eu quelque

mauvais rencontre parmy les chemins. Je ne scay quel en puisse

estre le contenu, mais je vous puis bien asseurer Mons'", que de nostre

costé, on le traitera comme on doit un Ministre de son charactere ne

doutant pas qu'en Suede, on n'en use de meme avec Mons*" Liudenow,
quoy qu'il ait couru quelque bruit au contraire a quoi je ne veux pas

ajouter foy. Pour ce que regarde les depesches de Mons"^ de Feuquieres

si elles tombent entre nos mains, elles ne manqueront pas d'arriver a

bon port et le plus seur sera, qu'il laisse toujours chaque lettre a part

afin que l'epaisseur d'un paqvet ne donne pas du soub^on a nos gens;

il est vray, que je souhaiterais aussy que ce fust å condition qu'elles

n'accordent pas a la Suede de nouveaux avantages a nostre prejudice.

Ribnitz, 6. Octobre 1675.

J'ay receu celle que V. Exe. m'a fait l'honneur de m'escrire du

7. octobre c'est å dire selon votre stile et le billet y joint me marque,

que y. Exe. prend plaisir a me le faire. Vous possedez cette qualité

en peifection de scavoir obliger le monde de benne grace et de con-

noistre l'endroit par lequel chacun est le plus sensible. J'espere que

vous aurez receu, celle que je vous ay escrite du 4 de ce mois avec

ime pour Mr. Lilliencron. Mons' Meyercron me mande, qu'il y a une

OU deux postes qu'on a rien eu de Mons"^ Feuquieres a votre cour, le

desordre et la guerre sont presqve inseparable et cette irregularité des

postes en est encore une suite. Les lettres qai tomberont entre mes
mains soyent qu'elles s'addressent a vostre cour ou qu'elles en viennent,

trouveront toute la seureté que vous pourrés souhaiter, et il faut que

je me charge d'estre vostre maistre des postes durant ces entrefaites

qvoyqve les miennes propres ne vont pas avec la plus grande seureté

du monde et paulo post. Enfin tout ce qve je puis dire, c'est que

j'auray le mesme soing de vos lettres qve des miennes propres.

Meclenbourg le 23 octobre 1675.

Je me suis off'ert de passer les lettres de France pour la Suede

qui seront addressc^es a moy en toute seureté.

Meclenbourg le 27 octobre.

.J<t repete encore les asseurances que j'ay desja donuées a V. E.

jjour la seurot('' de ses lettres et de M. de Foiuiuiores si elles s'addres-

sent a moy, et viennent entre mes mains, j'en auray soin, comme de

miennes })roj)res sur qvoy V. E. se pourra eutjerement reposer et en

asseurer M*" de Feuquieres.
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A Hambourg le 30. octob. 1675.

M^' ayant deffendu a ceux, que i'ay laissé chez moy a Copeiiliague

de n'escrire rien des affaires, ie n'ay peu scavoir, iusqu'a present ce

que le laquay de ]\P le marquis de Feuquieres aura apporté å Copen-

hague, OU il a esté arresté, et a qui l'on a pris des Icttres, qu'il avoit

pour moy et pour d'autres, a ce que l'on me fait scavoir par une voye

publique, et que l'on aura envoyé les lettres a V. E. Comme je iie

vois pas, que la guerre soit entre nos maistres, V. E. jugera bien, que

si l'on scaura en Erance ce procedé, que V. E. n'approuvera pas si l'on

faisoit le mesme a un de ses ministres, et comme cela seroit contraire,

a ce que V. E. a eu la bonté de m'escrire, touchant la seureté de

mes lettres, je dois esperer qu'estant entre ses mains, elles seront ren-

dues en seureté a leur addresse, pour la mienne j'en ay aucune inqui-

ctude. Mais pour celle de W le M*i"^^ de Feuquieres au Roy mon
maistre peut estre que V. E. l'aura envoyé å W Meyercron. i'ay bien

de la joye que M'^ le resident Pauly ayt eu la permission d'avoir une

barque pour passer ses lettres en Schonen, et pour recevoir celles qui

luy seront addressees, si V. E. me faisoit scavoir comme elle veut, que

les lettres pour M"* de Feuquieres passent, et celles qui luy seront addres-

sees, qui ne seront pas accompagnees de pas une, qui s'adresse aux

Suedois, l'on en devroit bien mettre ordre, ie suivray avec exacti-

tude la voye que Y^ E. voudra, que je tjenne avec cette asseurance, qu'il

y aura aucune lettre, de qui que ce soit, hors de celles, qui seront dirocte-

ment du Roy et de ses Ministres. M'' de Meyercron a asseuré le Roy.

quo la chose serait comme jadis, et qae si desja dans ce Royaume
seraient survenues, et celles qui viendront pour luy de M^ le marquis

de Feuquieres. Y. E. verra, ce qu'elle voudra faire sur cela, nc le luy

disant que pour prevenir toutes les justes raisons, que le Roy mon
maistre auroit de dire, que cette conduitte seroit tout a fait opposée

aux asseurances, qui luy auroient esté données et par moy et par M"^

Meyercron, d'une sincere amitié et consideration particuliere. Si je re-

tourne a Copenhague, en cas que sa M*^ y passe l'hyver, je puis fidelle-

ment l'asseurer, que je feray quoy que ce soit, qui puisse estre mal pris

dans la conjuncture presente, agissant comme je dois pour les interests

particulier du Roy mon Maistre et sans me mesler d'aucune chose, il

me fasche bien d'avoir de luy parler, je luy dirais les bons offices, que
l'on m'a voulu rendre, et les plaintes que Ton fait de ma conduite, il

est rien que pour les evenemens l'on a quelque raison non s'accordant

a estre factieux mesme et sincere.

Et si l'on m'eut creu et fait plus de reflexions a mes advis l'eut

peu eviter bien de choses, qui sont arrivees. Comme c'est une affaire,

qui a esté debitée, comme voulant me faire du tort, j'espere que mes
momoires me justifieront, ce que Y. E. advouera, que ce que j'ay fait et

escrit sans finesse et de bonne foy, je la prie d'avoir la bonté do me
faire scavoir resolution touchant les lettres de M. de Feuquieres.

Meclenbourg le 31. octobre 1675.
La lettre de M. Lilliencrone aussy bien que celle de Mr. le Duc

de Bouillon ont esté dans vostre paqvet, je ne crois point qv'il ayt esté
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(Hivert par quelque curieiix ayaiit trouvé les Armes dans leiir entier,

hormis qu"!! y avait un peu de cire rouge meslé parmy la iioire, dont

il estait cacheté. J'enverray celle pour ^' le marquis Feuquieres a

M. le grand Amiral avec une recommendation telle qu'il faut, et je crois

que le plus seur sera que vous addressiez vos lettres a moy, jusques a

ce que l'ou puisse mettre quelque ordre plus precis et plus reglé comme
on fera a nostre retour, la quelle depend de la prise de la Ville de
Wismar.

Meclenbourg le 8. Xov. 1675.

J'ay receu celles, que vons m'avez escrittes avec celles a M. le

Marquis de Feuquieres, lesquelles j'ay recommandé a M^" le grand Amiral
qvi leur dounera une seure adresse.

J'ay donné l'addresse, qu'il faut a la lottre, qve vous m'avez- envoyée

pour 'SV^ le Marqvis de Feuquieres, et je ue doute point, qué W le grand
Amiral n'en ayt tout le soiu imaginable, vu la maniére dont je la luy

ay recommandée. Je crois vous avoir dit plusieurs fois, que je n'ay point

eu des lettres de M. de Feuquieres, ny pour vous, ny pour la cour,

quoy que puisse dire sa nonchalance, je veux dire son p]xcellence Mr.

le grand Amiral, vous pouvez bien croire, que je l'avais point retenu,

ne sachant a quoy mesme cela me servirait. Les plus grands secrets

qui sont entre la France et la Suede peuvent estre en toute seureté

entre mes mains. Et j'espere que nostre conduitte sera trouvée si hon-

neste et si pleine de franchise, que vostre Cour aura lieu de se repentir

de n'avoir point preto Toreille aux advis de Y. Excell. A propos de

lettres j'ay cacheté le paqvet pour M. de Feuquieres et sur mon hon-

neur je n'ay pas voulu lire un seul niot, et V. E. me fera plaisir de

ue me les envoyer plus sous cachet volant, car ne le pouvant jamais

recacheter assez adroitement, W de Feuquieres me pourroit prendre pour

un filoux de lettres qualité fort malsoante pour un chancelier.

Brev fra Griff'enfeld til den svenske Envoyé extraordinaire

Gustav TMliencrone.

Mecklenburg ^^ n 1(>75.

Det er mig heel ukjært all" li;iiis scenistc d. dato Kjøbonhavn (>.

Xov. hans Upaszliglied at fornemme, ynsker hanuem en snar och fuld-

kommen restitution, som jeg synderlig og vel sieltf behofver. Skulde

hans iiidis])0siti<>n ofver formodning leng(M*e continuere, vil jeg dog trøste

mig med den frugt dog deratt* at kunne hafve, at jeg liannem endnu i

Kjobenhafln førend hans bortreiszo kand være saa lyckelig at tale nuMJ,

Kom jeg nok er vis j»aa hannem for mange Aarsagers skyld icl<<' ukjært

være skal), och hannem da widere mundtlig forsickre <»in den estime,

raed hvilken jeg er och forblifver.
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Brev fra Griffenfeld til Rigsadmiral Henrik Bjelke.

Mecklenburg d. 2. Dec. 1675.

Eftersom vi tu ere nu bleffven til frandzøske Postmestere, saa beder

jeg E. Ex. wilde lade sig behage indlagde paquet til Feuquieres at

lade bliftve bestilt, og kommer noget fra ham, da mig det igien at

tilsende.

Oher Geheime Estats og Cammer Secretair Griffenfelds

Rigscantzler Bestalling.

Hånd skal vere os som sin absolute Souverain, Arfuekonge og

Herre huld og tro, voris og voris høye Arfuehus Gaufn og Beste i alle

Maader søge, vide og ramme, Skade og Eorderf af yderste Evne og
Formue forekomme, hindre og afværge, og helles som en erlig tro og

redelig Rigscantzler sig skicke og forholde. Efter denne hans Bestalling

og Ed han os derpaa gjort hafuer.

26. November 1673. Christian.

Uddrag af Kristen Skeels Erklæringer til Retten og til Kongen om
Griffenfelds Skyld. Geh. A. G. S. (Griffenfelds Dom).

22. Maj 1676 i Kastellet.

„Saasom Hr. Peter Greven af Griffenfelds Beskyldninger bestaa i:

1. At have taget Skænk for en og anden at have avanceret ved Be-
stillinger.

2. Ikke holdet sekret, hvis af H. K. M. alier naadigst haver vordet

betroet, hvilket han og selv maa bekende og derfor beder om
IS' a a d e.

3. Ikke forebragt Supplikationer.

4. Projekteret adskillige skadelige Permutationer, som med Ed Eders

K. M*^ Ministres Attest forsikrer.

5. Endelig vekslet Breve med Eders M*^ aabenbare og hemmelige
Fjenders Ambassadører og Envoyéer, og efter foreviste Attester af

Biermann, Lindenow og Sekretær Wolf franske Breve fra og til

Sverig imder hans egen Konvolut, i hvilken han otfererer sig at

ville agere Postmester, og at de Breve, som gik fra Frankrig til

Sverig en toute sureté kan ham betros.

Som af Hr. Peter Greve af Griffenfeld herimod ingen anden Forsvar

eller Undskyldning kan frembringes, som hans eget Ord, at største Delen

af foranførte i N. 5 anførte har været simulata, for at give Kongen af

Frankrig nogen Fornøjelighed, for den franske Ambassadørs Breve have

været opbrudte, og udi sligt beraaber sig paa E. K. M. selv det at

have berettet og tilkendegivet, og E. M*^ mundtlige Befaling derpaa at

have bekommet, saaledes at maatte ske, og ej virkeligt at være derpaa

faldet for noget, hvoraf kan ses, at Eders K. M. og Riger og Lande
nogen Skade eller Præjudice at være tilføjet eller hændet, eller

II. 7
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at han nogen Forræderi har begaaet, men af deres opsatte Instrukser,

som var til Eders K. M** Envoyéer og Forordnede udgaaet, skal for-

nemmes, at han aldrig har været god fransk eller svensk.

— — hvis E. K. M. allernaadigst ikke vilde udi Naade anse hans

forebringende Undskyldning og være ham det gestændig, saa kan han i

andre Maader ikke undgaa og submitterer sig E. K. M. i dybeste Under-
danighed til Straffen.

Da efter hans egen underdanigste Submission, og efterdi ej anden

Bevislighed af ham fremlægges, som forberørt er, og ej kan producere

andet til sin Befiielse ; mens han i saa mangfoldige af E. K. M. optagne

Benaadninger sin Utaknemlighed ladet se imod sin høje og dyre Ed og

E. K. M*^ naadige Advarsler og Paamindelser gjort og ej uden E. K. M.
af hannem paaberaabte Naade og hvis Tilgivelse naadig optage og pas-

sere, ser jeg ikke andet end som hannem henstille til Eders M*^ Naade."

Den 26. Maj 1676 skriver Skeel til Kongen, efter at have frem-

ført de ovenanførte fem Punkter, som Griffenfeld skjaldes for:

„Mens som i ingen af de Breve, som for os udi Retten ere lagte,

klarligen og tydeligen kan ses og fornemmes, at han har med Eders

K. M^^ Fjender hemmeligt og aabenbart haft noget forræderisk fore

imod Eders K. M*, Eders K. M*^ Arvehus, Rige, Fyrstendømmer og

Lande, eller endnu klarligen dette er ham overbevist, og udi tvivl-

raadige Blodsager altid er brugeligt og bedst at følge det lemfældigste,

da understaar jeg mig ikke eller kan, inden bedre eller klarere Oplys-

ning i denne Post, forsvare for Eders K. M* og for min egen Samvittig-

hed at dømme og kende ham fra Livet."

„Beder udi dybeste Ydmyghed det udi Naade maa optages og

naadigst beediges den Naade, at, hvis det behager Eders K. M*, at Dom-
men, som er afsagt paa hans Liv, skal trykkes, mit Navn da maa
udelades."

Christen Skeel.

Brev fra Griffenfelds Sekretær, Henrik Lund, i hvilket han søger

Kongen om Befrielse af sit Fængsel og om Kanselliforvalterposten. (Geh.

Ark. G. S., Pakke 1876 Nr. 953)

Ob mich zwar der Arrest, mit welcher E. K. M* mich allergniidigst

belegen laszen, sehr zu Hertzen gegangen, so hab ich ihn doch, weil es

E. K. M* also allergnadigst gefallen, wie billig gern ertragen, ihn auch

noch gerne crtrage, nur alleiii dieses schmorzet mich, das alle Wclt zu

glauben beginnt, das ich, nachdem man mich so oft examinirt, an dem-

jenigen, was der gewesene Rcicliscanzler verselicn, auch schiildig soyn mus/..

Wann nun aber allerguadigstcr Kouig iind Herr meine Unscliuldt nacli

der von denen von Eurer K. M^ darzu verordiieten Horrn Commissarii

fwelche Eure K. M. zweifeisohne satsaml) iia])i)ort werden gotluin habeu)

zu vcrschiedenon malilcn geschenon (iydlichon Vcrhr)ro und exaniininiiig

nunnieliro geniigsaiiib wini am tage, scyii , ich auch der alhiruuter-

thanigsten zuvcrKicht lobe, das inidi (lesjoiiigen, was jucin voriger Herr
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gethaii, nicht wirdt entgelten laszen. Als iraplorire E. K. M* ange-

bohrne welltkimdige liohe Milde und Giite, so niemanden dero Unter-

thanen von sich ungetrostet gehen Ulszt, ich auch in allertiefster Demutli

allerunterthilnigst hittende; Sie woUen einen Blich dero Gnaden auf

mich dero Erbiinterthanen schieszen laszen und niclit allein mich des

mir bis dato aufgelegteu arrestes zu erlaszen, besondern auch die hohe

unverdiente Gnade (so Eure K. M* mir in dem Sie mich mit des Cantzlej

Verwalters als meines Schwiegervatters Dienst unlångst begnadigt er-

wiesen) mir ferner weiter bejzubehalten allergnadigst geruhen; Solch

hohe K. Gnade wirdt der AUerhochste Eure K. M* reichlich vergelten,

und ich werde mit meinem ohne dem verpflichteten allerunterthilnigsten

getreueren Diensten und Darsetzung Guths und Bluths dazuthun, das

ich in allertiefster devotion bin

Eure K. M*
allerunterthanigster pflichtschuldigster Knecht

Henrich Lundt.

Copenhagen d. 10. Mai 1676.

Uddrag af Breve fra Mette Trolle^).

Madrid '^^
4 1676.

Mon bon dieu M'' qui aurait cru telle chose, que celle que nous

venons d'apprendre de notre pauvre M. le comte, Serait il bien possible

qu'il auroit pu commettre un si grand crime contre un si bon roy, qui

luy comble de graces et d'honneurs, non ce n'est pas crojable , et je

ne puis point me l'imaginer, bien qu'il est un tour de ses ennemis, qui

luy ont voulu jouer cette piece. Dieu luy pardonne de n'avoir pas plus

obligé ses plus veritables amis et les gens de qualité; qui jamais luy

auroit succeté telle disgrace — enfin soit qu'il en soit. S'il est cou-

pable comme je n'espere pas, je seray ennemi de la cause, mais ami
de la personne, comme je l'etais pendant son bonheur, quoi

qu'il m'auroit bien pu obliger autrement qu'en continuelles promesses

et compliments.

Madrid ^/s 76.

Voila aussy la petite Madame Bjelke qu'ou me mande etre en

disgrace pour ces memes intrigues — —

Om Griffenfelds Eald skriver Suhm i sin Danmarks Historie:

„Kristian den Femte var en god og elskværdig Konge, dog lod

han sig ved en Sammensværgelse af nogle Hofmænd forlede til at

skille sig ved Griffenfeld og berøvede sig derved en af de største

Ministre, Danmark nogensinde har haft".

M Født 1641, gift med Hr. Jørgen Reedtz.

. r
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Deu bekjendte Smædedigter Jakob Worm (Kiugos Stifsøn), som
havde forfulgt Gritfeufeld med sine Nidviser i haus Velmagtsdage, var

den første, der beklagede hans Fald.

Da Gritfeufeld var den mægtige Kansler, skrev Worm:

„Tredive Sølvpenge tælles

For miu Jesu, Frelsermand.
I\Ien skal nu eu Præst udvælges,
Maa man fylde snart en Spand
Fuld af Guld, af Sølv og Penge;
Gud lad det ej vare længe."

Men næppe er Griffenfeld styrtet, saa skriver Worm:

..Siden at Gribben blev sat udi Fængsel,
Siden at F3Tsten af Ploen gik bort,

Har vi udstaaet stor Nød og stor Træugsel,
Intet Yærk gaar os nu lykkelig fort.

De, som or kloge, forstandig og sikker,

Imod dem vi os saa skammelig skikker."

Griffenfelds Tjenere bare blaat Liberi med sorte og rødkantede

Haandled. Guld- og Sølvlidser vare slyngede i Sløjfer paa Brystet og

langs Sømmene paa Kyggen.

Griffenfelds grevelige Vaaben have vi anført paa Tittelbladet. —
Indtil 1671 nyttede han det schnmacherske Familievaaben, der føres af

Familien den Dag i Dag: et rødt Skjold, i hvis Midte der er et lige,

opretstaaende Egetræ med tre Agern. Under dette en hvilende Løve
med opspæiTet Gab og en enkelt, opadkrummet Hale. Skjoldet er kronet

med en Hjelm, ud af hvilken der stiger en Løve med dobbelt Hale.

Til en rettelig Vurdering af Griffenfelds HnsJioldmng skulle vi

meddele følgende Uddraq af L. Daae: L. Skaanlunds Avtohioqraji

Kristiania 1873. S. 18—20.

]{s. Eks. Hr. Just Høgs Hofstat og Svite:

1. Hs. Eks. Hr. Just Høg.

2. Fiuren, som siden blev Baron og kaldet Fiurendal.

Jj. Frederik Krag var Marskal.

4— 14. Kavalerer: Niels Krag, Palle Krag, Jørgen Skeel (rige

Kristen Skeels Søn), Jørgen Vind (Skatmester Holger Vinds Søn), Palle

luintzau, Kristian Daa, Anders Bilde, Lcviiul Marskalk, Klingouborg

(Ge]l.-J^JKtmosters Son), Biermann (nu Elirenschilt den unge), Sti Høg.

IT). liegations- Sekretær liorcji. 16. Hofmester Hartmann (tysk).

17. Staldmester Gert Dysseldor]). 18. ]*ræsten (tysk, var Biermanns

Informator). V.). Intcndantcn Albert Dysscldorp. 20. Kristoffer Wil-

i'lien Køkkenskriver. 21— 24. Ko))ister: N'illielm Helt fi;i Koge, Volmar

Jessen (norsk), Sverdfeger (iH)lstt»jnsk), Bartolomrous Hansen. 25— 2(5.
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Kammertjenere Jakob From, Johan Drubech (tysk). 27—32. Sukkerbager

og Kok med deres Svende. 33 og 34. Morten og Johan Bogbinder.

35—39. Pager: Jean Witte (Hollænder), Anton Nordman, Kristoffer

Nordby, Frederik Rys, Daniel Zedelhyber (hollandsk). 40— 52. Tretten

danske, tyske, franske og flamske Lakejer (Skaanlund var i disses Tal).

53 og 54. Svejtsere. 55 og 56. Kuske. 57 og 58. Forridere. 59. en

Staldknegt.

Desforuden havde Kavalererne adskillige Tjenere og Lakejer, der

bare samme Liberi som Ambassadørens Folk, hvilket gjorde en stor

Anseelse, naar han kom kørende.

Det andet Køn:
60. „Madame": Fru Karen Krabbe, Ivar Krabbes Datter^).

61—63. Jomfruer: Anna Juel, Ryes den ældre, Ryes den yngre.

64. Mansel Rouchmar, en Francaise. 65—69. Kammerpige, Cruvernante

og Stupiger. 70— 73. Vaskepiger og Kokkepiger.

Foruden Just Høg vare Grev Anton af Oldenburg og Simon Petkum
Sendemænd ved Kongressen i Nijmvvegen; Grev Anton havde et endnu

talrigere Følge end Høg og havde baade af Kongens Pager, Lakejer og

Trompetere i sin Svite''^).

I alt var der 24 Ambassadører og 19 Envoyéer samlede ved Kon-

gressen i NijmAvegen. Enhver af dem holdt en prægtig og stor Hofstat.

Den ene vilde ikke staa tilbage for den anden i Glans. En Ambassa-
dørs Udgifter beløb sig til 30,000 Rdr. og en Envoyés til 6000 Daler

aarlig. — I det første Aar var der stor Strid om Karakter og Rang
imellem alle disse Sendemænd.

Som et Bidrag til en Skildring af hin Tids Sæder og Forholde

skulle vi tilføje: For Vedligeholdelsen af Orden og Endrægtighed blandt

saa mange Potentaters Folk bekendtgjordes der af Politiet, at ingen

Kavaler under Livs og Æres Fortabelse maatte duellere eller udfordre

hinanden, hvorfor enhver Ambassadør altsaa vilde behage at holde sine

Folk i Tvang.

Denne Forordning blev først brudt af to danske Kavalerer, nemlig

Palle Rantzau og den unge Johan Lemfort, som var en af Grev Antons
Svite. Da Grev Anton var bortrejst, lod Høg dem komme for sig og

tiltalte først Lemfort : „Din Sakramenter, Djævlen skal hente dig, vil din

Grønskolling bilde dig ind at duellere. Du er vel undskyldt at føre

Kaarde, hvor er din Præceptor, han tager vel vare paa dig, han skulde

hale Bukserne ned paa dig og piske dig brav med Ris, isteden for at

lade dig bære Kaarde. Ved du, hvad en Kaarde eller dette fredhelligede

Sted betyder." Lemfort vilde skyde Skylden paa Rantzau. Høg var en

*) Det var hendes Broder, Jørgen Krabbe til Krogholm i Skaane, som maatte
bøde med Livet for sit danske Sindelag. Han henrettedes i Malmø 1678.

Han var gift med Jytte Thott.

*) Om Greven skriver Skaanlund: „Til de fattige lod han daglig uddele Mad
og Penge, og alt, hvad han vandt i Selskabsspil

,
gav han til de fattige,

saa hans lige i den Retning fandtes ikke paa dette Sted. Selv saa jeg
nogle Gange, han gav en Dukat til fattige. Jeg tik ogsaa mange Drikke-
penge af ham. Han holdt et kosteligt Hof og var Ridder af Elefanten."
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hæftig Maud, og han svarede: „Hold din Mund, eller jeg slaar dig, saa

Hjærnen skal sidde paa Væggen". Saa tog ban fat paa dem begge,

skældte dem gruelig og lovede, at de skulde faa en Ulykke, straffes

baardt og aldrig mere komme til Danmark; men Høgs Hustru, der var

tilstede, faldt bam om Halsen og gik i Forbøn for de to Hanekyllinger,

saa Vreden blev stillet.

Høg vidste alle Franskmændenes og Svenskernes bemmelige Affærer

og det paa følgende Maade : Der var en fransk Lakej i Marskal d'Estra-

des Sekretariat. Denne bavde vor Sekretær underkøbt til at give Eap-

port om, bvad ban fornam. Denne kom til os under Paaskud at tale

med mig og undervise mig i Fransk, men jeg bragte bam til Sekre-

tæren, bvor ban ej alene fortalte, bvad ban bavde børt; men altid bavde

Papirer med. Breve og Koncepter, som vare revne i bundrede Stykker

og kastede paa Gulvet eller i Papirkurven. Dem flyede ban Sekretæren,

som med stor Flid føjede dem sammen. Høg talte aldrig med denne

Lakej, men Sekretæren leverede bam en rigelig Kundskabsløn, saa ban

stedse boldtes til Arbejde, saa længe vi vare der, og ban bavde ingen

Skade deraf. — Just Høg bavde ogsaa lejede Fodgængere, som ad

Genveje indbentede Posten efter dens Bortgang, naar der var Nybeder

at opsnappe.

Memorial von I. F. D. den Herzogen von Floen als Oherfeld-

marschal zu ilhei^gehen und nachfolgenden Puncten gehorsamst zu re-

commandiren.

11. April 1676.

wird bewillifft.

Cbristian.

wird bewilligt.

C.

1. Weil I. K. 31. gnildigst gesonnen micb in

dero Diensten lauger zu bebalten, also mochte icb

aucb gern wissen, wie lange man Dienst von mir

begebren tbiite, sonsten will icb micb versprecben

nocb ein Jabr bis Ausgang des Monats May 1677

zu verl)leiben. Hernacb konnen I. M. seben, ob

icb derselben binger anstebe, und icb ob es meine

Gelegenbeit langer geben wiirde zu vcrbleiben.

2. Wegen meiner Gage haben I. M. mir sagen

lassen, dasz icb nicbt mebr als meine vorige alte

Gage nemlicben 6000 rtbl. sol zu genieszen baben^

dasz weilen I. M. vergangcn Jabr mir meine Charge

haben verbOgt, man wiirde aucb meiiier in der Gage

seyn cingedenk gewescn, wil gleichwobl dannach

hoffen I. M. werden so gniidig und giitig soyn, woil

es doch ein wenig fiir I. M. thuct, und die Gage

von meinem Hogimcnt gnadigst mir zu meiner bes-

sern Auskoinmung genieszen laszen, den icli l)in

<iii fromdci- liier in diesem lande, håbe keine Giiter

wie die andcre hobe Officiere liabcii. davon dicselbeii

einen Zusatz zur bessern rntnlialtuiiii' zu leben

haben kunnen.
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hat Lillieiicron.

wird bewilligt.

3. Weil mir aucli I. M. in meiner vorigen Ca-

pitulation gniidigst versprocheii, dasz wen ich schaden

oder ruinirung wegen I. M. Diensten an meinen

Giitern haben solte, das mir alsdan von I. K. M.

gnildigst dafiir solte satisfaction geschelien, so hatte

ich bey I. M. unterthiinigst zu bitten, das man mir

zur Versicherung die Drostey Pinnenberg ^vollte in

Besitz geben, gleich wie auch der Hr. General

Arenstorf eine wirckliche Besitzung einige Guter

hat, denn so hatte ich auch eine Wohnung, dasz

C. ich konte meine familie und haushaltimg in I. M.

Landen zihen und dieselben an ihren ohrt wohnen

lassen, weilen ich doch sonsten keinen ohrt håbe,

da ich die meinigen in I. M. Landen kan hir lo-

giren oder unterbringen , so viel aber meine Gage

betrifft, konte dieselbe gleich wie dem General

Arenstorf geschieht von den Einkilnften der Drostei

abgezogen werden, dem Hr. Feldmarchal Eberstein

ist selbige Drostey zu besitzen auch vergonnet

worden.

4. Mein regiment wie auch die gelder umb
dasselbe zu bekleiden, hoffe ich wird mir gelassen

werden, wie mir den auch Ihr M. im Lager filr

Koldingen das Regiment allemal selbst zu kleiden

allemal gnildigst versprochen haben.

5. In mein Gouwernement als zu Gliickstadt

und was davon dependiret, hoffe ich ja das man
mir diszelbe laszen wird, wiewohl ich nichts davou

zu heben håbe.

C.

nach dem feldzug

ist davon zu spre-

chen, ad interum

commandirt Arens-

torf. C.

6. Das ich moge wegen meiner Charge der

ist bewilligt. Armee wie sonsten gebrituchlich ist schrifftlichen

C. vorgestellt und mir auch Autoritet und respect ge-

gonnet werden.

7. Im Norwegen wie auch zu Wasser kan ich

nicht dienen.

8. Weil ich auch ein groszes bey der Cron

Schweden zu fordern håbe, als will ich von I. M.

die Gnade hoffen, dasz mir dieselbe dazu gnildigst

werden beforderlich seyn.

9. Was sonsten I. M. in den Feldziigen wie

auch in den Winterkvartieren den anderen General

Persohnen werden geben laszen, solche werde ich

C. auch nach proportion meiner Charge jedoch ohne

abzug von meiner Gage zu hoffen haben.

10. Aus diesen vorgesetzten puncten wie auch

Ja. nach meiner alten capitulation , von welcher ich

C. nicht gern in einigen puncten abgehen wollte, muss

ein neuer aufsatz gemacht werden.

wird nicht dahin

verlanget. C.

bey dem Friedens

Tractat. C.

Die Zulage im felde

sol ihm gereichet

werden.
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Brev fra Johan W'ihe til Kansler Ahlefeldt.

Mouseigneur.

La negligeuce ou Timpossibilité comme disent les M" les etats de

Zelaude d'equiper les navires qui soiit de leiir contiiigent d'eiivoyer au
seiTice de Sa Majestc a fait retarder sur leurs costés un iiavire de N.

Holland nommé Jupiter qui est sorti de Texel le 25 du mois passé.

J"ay si bieu fait que j'ay encore eugagé 3 lieutenants, 2 enseignes

et 6 bas ofticiers qui peuvent étre embarqués avec les matelots loués

ici par le commissaire Muller, avec etc.

Johan AVibe.

Amsterdam le 20 juin 1676.

Uddrag af Breve fra Rigskansler Ahlefeldt - La7igeland og Rigs-

admiral Bjelke til Kongen om Flaaden og Hjælpetropperne i Juni og

Juli 1611. (Geh. Ark. Krigsmiuisteriets Aflev. P. 1677.)

Den 8. Juni. Den danske Flaade ligger ved Dragør.

16. Juni. Flaaden er nogenlunde forsynet. „Charlotte" er sendt til

Flaaden. Ekspres er gaaet efter „Frederik", at den skal forføje

sig igennem Sundet. „Prins Jørgen"s Udrustning paaskyndes. Af
de fangne svenske Matroser fordeles 200 til 300 paa Flaaden. Offi-

cererne sendes til Xyborg og udstede der Eevers, at de ej ville

undvige.

19. Juni. Det kejserlige Sendebud Grev Haberstein mælder, at 1200
kejserlige Fodfolk og 200 Dragoner ere komne til Korsør; Kosten,

Staben med General Coop, kan væntes fra Wismar en af Dagene.

Den hollandske Resident har i Dag været hos Kansleren med en

Skrivelse fra hans Principaler, der beklage, at de have erfaret, at

man har dem mistænkte, at de ville slutte særlig Fred med Sverig,

noget der aldrig er faldet dem ind. Trods de Tilbud om Fordele,

Sverig har gjort dem, vilde de holde fast ved det gode Parti og

ej slutte nogen særlig Fred.

Gyldenløve forlanger endnu to Skibe til sin Plans Udførelse

(Marstiands Erobring). Kansleren beder om Opsættelse til den

hollandske Flaades Komme.
22. Juni. Niels Juel mælder, at den svensko Hovedflaade er set i

Nærheden af Bornliolm, og at den vil gaa ind i Sundet og angribe

den danske Flaade, da den har erfaret af de forbisejlende Skibe,

at de hollandske Avksiliærskibo endnu tg ere komne.

Kansleren foreslaar, da alt beror paa Flaadens Konservation,

at bemande de endnu i Havnen liggende Skibe med 500 af do

(ly^'-tigste i Hovedstaden værende norske Soldater samt med de

tilbageblevne Matroser, og sende mindst endnu to Skibe til Flaaden.

Endvidere at man over Land giver de udenfor Kristianstad liggende

Orlogsskibe Underretning om den svenske Hovedllaades Ankomst

og Ik'faling til hurtigst muligt og forsigtig at støde til ]Ioved-

tlaaden.

I
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30. Juni. Admiral Juel har med Kurér underrettet os om, at han har

faaet den svenske Flaade i Sigte ud for Møn, og forlangt vor Er-

klæring om, hvorledes han har at forholde sig, da den i Tal er

ham overlegen. Altsaa have vi ikke kunnet gøre andet, end ind-

skærpe ham paa det aller tydeligste, at efterkomme Deres Majestæts

ham for kort Tid siden tildelte allernaadigste Befaling, saa vidt

muligt at undgaa enhver farlig Fægtning.

Vi henstille allerunderdanigst til Deres Majestæt, om samme
ikke vil gentage den tidligere Befaling og endnu en Gang anbefale

Admiral Juel, at han vogter sig for at indlade sig i noget Slag,

og at han trækker sig tilbage til et sikkert Sted, hvor han kan

forene sig med de hollandske Skibe, der allerede ere i Nordsøen,

og som med denne nordlige Vind kan væntes med hver Time.

2. Juli. Vi lykønske Deres Majestæt til den herlige Sejr [o: Slaget den

1. Juli i Køgebugt]. To Priser, „Mars" og „Cæsar", ere her op-

bragte, en tredje paa nogle og 50 Kanoner er stødt paa ved Salt-

holm og taget af „Charitas". „Dragen" paa nogle og 60 Kanoner

er strandet to Mile sønden for Køge.

Til at modtage de saarede bliver der gjort Anstalt hos Borger-

skabet, Kieresiet og Universitetet. De skulle blive godt plejede og

forhaabentlig snart blive helbredede.

Tromp er kommen hertil i Dag med nogle af de hollandske

Skibe. Han har undskyldt sin og Skibenes sene Komme med, at

det svensk-sindede Parti i Holland har forhalet Skibenes Udrust-

ning. Navnlig har Villiam Bastiansen gjort sit dertil, og han vil

endnu gøre mange Vanskeligheder.

Adskillige Koncepter fra Kristian V til Griffenfeld.

Punkter, Kroningen vedkommende, besvarede af Kongen til Griffen-

feld. De elleve første Punkter ere bortkomne.

12. Was mir angeht håbe ich alle regalien an mir so naah als nour

den Appel wie es mir dunket der Oberkammerher tragen solle.

NB. und nigt in ministri hende, kan sig aug nigt wol schichen

das die regalien dubelt getragen werden.

13. Kan passiren.

14. was in den Kirgen pasiret ist schou mit dem bisschojffe in allen

abgeredet.

15. datt ist wol.

b. ist gut eine offen taffel auf den Salle pour notre famille, und

hinden auftgewartet wie es sig gehoret, und dan nigtes weiters

zu tragtiren.
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Til Chnffenfeld med Kongens egen Haand.

Efter hos følgende Opsatt

1. Haffiiere

Rdr.

2876

2. Høe
3. Halmen

4. beslag

5. Gajerne

2159
624

972
10177

6.
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Kongens Bemærkninger til Griffenfelds Forslag til Besparelser,

skrevne med Kongens egen Haand (1670).

Kjøbenhaffn med dett

underliggende efter jer

Opsatt.

Triigewelle med des

underliggende efter Op-

sattet.

Anderschou med des

underliggende efter Op-
sattet.

Kallundborg efter op-

sattet.

Seland.

Dog skal ingen Forandring ennou scke

med Cronborg og Frederigsborg, hvad Ambt-

mændene angaaer. Stifftbeft'allingmandKørbitz.

Krabbe, O. Schel ambtman en aff' tou.

Ambtman Hugo Liltzou. Jilrgen Rosenkrans

beholder sin pension.

Jiirgen Bjelke.

Odense effter eders Op-

satt.

Fyn.

Stifftsbeffallingsmand Hr. Hendrik Lindene

w

dog skal Jiirgen Kaas og Ttige Belau beholde

dem deris Liffstid.

Otto Bilde ambtman.Nyborg effter opsat.

Lolland forbliver indtil videre.

Kolding effter opsattet.

Schanderborg etz.

Hal etz.

Jiidland.

Stifftsbeffallingsmand Schack.

Stiffts beffallingsmand Hr. Hendrich Eantzau

dog beholder Chr. Sested og Mog. Frisz deris

Ambtmansbestilling med de dem forundt Pen-

sioner.

Stiffts beffallings Mand Christen Schel dog

beholder Ebe Giildenstjern sin Pension.

Stiffts befalingsmand E. Pasberg, Carisius

beholder sin gaje heller sin pension och

ambtman stitel.

NB. Hvem der har Geheimeraads eller anden bestilling og besolding der-

fore, schal inted for stiffts beffallings Mand eller ambtmands scharce

nyde. Ellers bliwer dett i dett øffrige med ambterne och des

betjente effter eders opsat. Dog att Schloss Presten paa Crone-

borg beholder sit intil han anderledis bliwer befordret och da den

bestilling suprimeret.

Lundenes et.

Alburg et.

Kristian V.s Mening om Kanselli- Instruksen.

Min mening om den Canceli instrux haffer Jeg beffallett Schouma:

att sette op, som bestor i disse puncter, 1 Canceler haffer direction

offuer Can: forretninger och tilsiger Colleg: att møde paa wisse Dage.
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2. Wice Cauceler giør dett samme i Can: fraverelse eller forhindring,

o bege Ober secreterene refferere och expederer allene och ingen anden,

i altin scher collegialiter, 5 Protocolleris aff Can: secreter. 6 huad Can:

forwalter sclial giøre meldis ochsaa 7. liuad Supl: andre CoUegier wed-
kommer scbal dem først til erklerin communiceris. 8 sporteler baade aff

Can expediti sawel som Domme scbal delis i 5 parter. Canceler 1 Y:

Cance: 1 de 2 Ober secreter 2. De to elste Canceli secretere 1. Dog
Canceli Forwaltereu ocb Justis Scbriver beholder deris effter sedwane.

Koncept af Kristian V. om Oldenburgs Forsvar osv.

1. Oldenburg solte nottwendig fortificiret werden.

2. Delmenhorst muste wol imterhalteu werden solange der process

weiltt, darnegst demoleret, so es zu kostbar fallen sollte.

o. Appen muss aug Erhalten werden bei der Fortification.

4. Die unterthanen sollten selber helfi'en arbeitten und dagegen ihnen

Ferleigterung geben imd docli sie niclit mer geben als 30000 rthr.

Dies sollte wol mitt Gottorf (durch Dettlof Alefel) communiciret

werden.

5. Darnager die sagen so die Kammer beikommen solten wol erstlig

dahir kommen auff ihre erklerung fiir ein andermal.

6. AVas die Clas: ^) angeht solt wol wissen was , das mier dar nigtes

von gemeldett wirt, und mus nigtes geschlossen oder conclusum

gemaget werden; ehe Ich es selber resolvire, dises zettz ich zur

nagrigt auff, das ihrsz ein andermal wisset, und mir imer Eurer

Vota und meinung weiset.

Ha7is May^^ project Oldenh. Sag angaaende. 11. December 1672.

Ongeffer projet om dett Oldenburg Dont Mig ungeffer indfalden.

Efttersom det lader meget well att holde sine ord parol og tractat

da skulde han lade os posessionen og Domenen for begis voris honeur

skul som er deri engajeret, og wie gaff dem deres 150000 rdr. i

Jordegotz lod dem beholde (som wie wilde giffue dem) rigtig deres in-

trader af Greffsk:, dog saameget afregnet, som renten af Jordegotzet

kunde beløbe, og naar de haffde wunden processen mod pløn, da wilde

wie ersette pro quota, som wie da best kunde bliwe ens om, helst i

penge endelig 4*^*^ Delen i landgodsz.

Ils. Maif' ])r<)j(tct hollandske Ainhassadcurns pro/)osition angaaende.

(Skrevet med Kongens egen Ilaand til Grillenfeld, Maj 1073.)

Eftersom ar1)itiage sagen icke kan liindcre vor dcssein enten til

*'ller fra den hol. parti, da synis uiigeller, ut man antog den ollererte

') Clansis: Fluadcn.
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sum og satte resten og betalniiigen aff sagen til en bequemraer tid,

dersom de vilde giffue strax til Werbepenge for 12 til 14000 Mand.

Fornødenhed til 30 eller 40 Orlogschibe inden nestkommende Decem
eller Jan i dett seneste og blive ved den projecterede tractat, da kunde

deris parti tagis strax og kunde saa i Marken imod Winter settis wed

en 28 eller 30000 M og dersom wie fornam att eff'ter giort accort

icke parol med pengene eller ware holtis, da kunde man altid arretere

deris schibe og giøre sig betalt da haffuede de intet at klage.

Memorial ajf en ungeffer rutte og Jurnal til den liden revue rejse.

(Skreven med Kongens egen Haand til Griffenfeld.)

Guldenlew 3 Tjenere, Felther 3, G: Pasberg 3, P. Griffenfeld 3,

Jegermester Hane 1, Kamjunker Krabbe 1, Kampage Knudt 1, Kamtjener

la Valle 2, liffkallen 1.

1 Page, 2 laqveier, 2 Furerer. Sum Vogne 35.

Kock og Kjelder behøffis ey dett kan bestillis med furererne

offueralt.

l^*^see wie det Arenstorffske regiment til rodschilt, och imod Korsør

de 2 fynsche companier og bliwer der om natten.

2. Påse le belt til Niburg.

3. se de 3 Companier til Odense afften i Fredericia.

4. se det norderjudsche regiment en Mil 3 a 4 imod Wiborg ogsaa

til Kolding.

5. stille.

6. se dett suderjiidsche Regiment imellem Kolding og Harschleff afften

til Flensborg.

7. ved Flensborg det holstenske Regiment.

8. Kunde scke att wie kom til Gottorff.

9. til rensburg; 10 til Gluckstad ; 11 stil; 12 til Friderigsort ; 13 til

Nasckau; 14 Waringborg; 15 til Københafn om Gud vil.

Bindehrev til Kongen, skrevet paa et lysehlaat Silkebaand af Fru

Ulfeids Døtre. Kongens Svar lød ugunstigt. Se Breve og Aktstykker,

1. Del Side 4 Brev N. 4.

Stormægtigste Fyrste Allernaadigste Herre oc Arffue Konning.

Eders Kongelige Majestet ville aff' Høy Kongelig Naade os milde-

ligen ansee oc icke i Unaade optage, at wii Eders Kongelige Majestets

Fødder idag som er den 18. April sniigendes omfaffner; oc dennem med
vorris ydmyge Bøn oc moedige Taarer fastholder, veemodeligen begjerendis,

at Eders Kongelig Majestet den haarde kuuude vorris fangne F. Moder

er hunden med, allernaadigst For sit N affns Skyld ville opløse.

Gordius haft'do i fordum Tiid bunden en Knuude, huilcken i mange Aar

effter hånds Død ingen uden Alexander Magnus kunde opløse i huorvel
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Gjerningen i sig oc paa den Maade han den løste icke var besuerlig,

dog alligevel gaff han dermed at forstaa at intet liannem for tungt

skulle være oc roesis denne liands Resolution endnu den Dag i Dag er.

Allernaadigste Konning Eders Kongelig Majestet kand langt lettere løse

denne Knuude oc dermed meere gjøre end som Alexander da gjorde sig

selffuer til et udødeligt Naffn. Gud som er Styrckens Gud, styrcke

Eders Kongelige Majestæts Arm til at løse alle liaarde oc vanskelige

Knuuder oc lade stetze oc altiid Seyer være i Eders K. Majestets

lioire Haand
dertil siger Allernaadigste Herre oc Arffue Konning Eder Kongelig

Majestets

Allerunderdanigste Tjenerinder

Kabløf April 1671. de bedrøffuede Ulfelder. Amen.

Paa Konvoluten: A Sa Majesté Le Roy de Dannemare et de Nor-

wege etc. tres humblement.

Memoires de Charlotte Amelie de la Tremoille. Side 115 og 16.

Xous continuames levoyage et arrivames le 26 juillet 1679 aPlon.

Leurs Majestés y arriverent le samedy au soir et y sejournerent jusqu'au

lundy 28: les bommes s'enyvrerent aux quatre repas, qu'on y fit, et

deux fois le dimanche, ce qui etoit un mecbant regal pour des femmes,

n'y ayant å table que la Reine, la duchesse de Plon et moy et cela

panny dix bommes fort ivres et la plupart fort insolents et faisant des

tours de valets en presence de leurs valets memes ce qui donne un

furieux mepris pour les gens.

Epigrama Petri Schwnacheri ad Nobillis^"^ Diiam Birgittam T/iothiam,

L. Annæurn Senecain in lingvam Danicain vertentem, in eandem lingvam

transfusum.

Depositum coeli, cujus se DANIA
Matrem.

Tack, Himmel, tusend Tack,

for Skatt, som Du betroede

Wor Dannemarck, derfor

hun fililder dig till Foode.

Horret, et hane tantam se genuisse Att hun blett' Moder till

stupet.

TOTIA; tam vastas muliebri \wx\-

tore dotes.

et Barn af Himmel Ætt.

Hun uiidror solll" der ])aa

og Staar forbauset Slett.

Den .VaWh V\\w, TOTir
Jluo trode nogen sinde

I ongo (>uiii(l('-bryst Slig

Skatt ;it kunde lin<le.
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Quis putet arctari? 'credimus esse

DEAM.
Aff GafiVer * mangefolld,

som Sig hos Fruen teer

Vi troe det fuld og fast
*

Hun en Gudinde er.

* Aff Gaffvers Liggendfæ
* — Det en Gudinde er.

Qua Latium Eomanque sonat, ver-

nacula Gallis.

Latin, Italiensk, og Franske

Sprog dislige

Saa rent, saa rett og nætt

Yed Fruen ud at Sige,

Fatur, et attonitos detinet Ore Deos. At Gudderne de Staa

bestørst i højen Sky,

Og for Forundring ey et

Ord de kunde kny.

Quæ, quot verba facit lingvis, tot

gentihus orta.

Hun taler huert et Sprog

saa proper og udskaaren,

Som hun i huert et Land
Var harne fød og baaren,

Creditur, et qvævis dejerat esse

suam!

Huer Nation, sig hart

tillegner Fruen og

Huer Suerger paa Hør dog:

Det er mit Maal og Sprog.

Fallor? an e coelo nuper delapsa

Minerva est.

Huad om Minerva ned

fra Himmelen er kommen.
Om jeg end Sagde, men Sig holder

saa formummen.

Humano vultu dissimulata Deam. og i MenniskligI Fruens Adfærd
Gestalt

Mon ieg mod Sandhed da Vell

meget haffve taltt?

Nescio; certe illa est; et si tan-

tum Ægida ferret, Jurarem, hane

ipsum parturiisse lovem.

1658.

Jeg Veed ej, lo, hun er, der

till ieg end tør sige,

Om Skiold hun haffde, og

om Spær i Haand dislige.
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Henvisninger.

1. De bnmdenbiirgske Forhandlinger.

Side 3. Se 1. Del S. 129, 141, 147, 167.

Geh. Ark. Brandenburgske Sager 1675.
— 4. Breve og Aktstykker S. 3—5.

Orlicb, Friedr. Wilh. der Grosse S. 134, Tillæg S. 27.— 5. H.Peters, Der Krieg 1672-75 S. 354.

G. A. Brandenburgske Sager 1675.
— 6. Danske Samlinger 2. Eække, 3. Bind, S. 44, 77, 78.

Den kejserlige Sendemand Gr. Meyenberg overrækker 24. April

1675 Griffenfeld det tyske Kigsgreve-Patent.

G. A. Brandenburgske Sager 1675;' Kurfyrsten klager over,

at Jueler, Urner og Lindenower, der tjene i den svenske Hær,
forsikre, at Forbundet mellem Sverig og den dansk-norske

Stat vil blive sluttet.

— 7. G. A. Brandenburgske Sager 1675. Kurfyrsten skriver, at

trods Krigen mellem Frankrig og Nederlandene foruroliges

ikke KofFardiskibene i deres Handel paa Kyster og Kolonier.

Breve og Aktstykker S. 8, 9, 10.

— 8. Kancelliskrivelse. Klingenberg rejser i Januar 1675 til

Haag; han faar 2000 Kdr. i Kejsepenge og 1000 Rdr. i

maanedlig Løn. Hans Sekretær 200 Uår. maanedlig.

— 9. G. A.s Aarsberetninger, 6. Bind, S. 118— 24.

Gehc'jmcraadets Møde den 16. Maj 1675.

Kecoeil de lottres militaires. Paris 1723. Tome II, p.

1—20 eCond«"; a Louvois).

— 10. G. A. Boslutniiigeu vedrørende Hertugen af Holstein Gottorp

30. Maj 1675.

2. Holstein Gottorps lliidertvingolse.

G. A.s Aarsberetninger (I. IJind, S. 121.

Danske Samlinger 2. Kække, 3. Bind, S. 11— 28.
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Side 12. Tilbudet var uantageligt. Griffenfeld forlangte derfor, at

Hertugen skulde lægge 4 slesvigske Herreder til. G. A.

Griffenfeld til Kielmanns.

Udenrigsministeriet. Slesvigske Sager Pakke 259 c 2.

Gottorpske Fremstillinger af hvad der passerede i Rensborg

og Gottorp i Juni og Juli 1675.

G. A. Aktstykker i Griffenfelds Dom. G. S. Pakke 140.

— 12— 22. Breve og Aktstykker S. 11— 27.

3. Rathenow og Fehrbellin.

G. A. Brandenburgske Sager 1675. Den danske Sendemand

i Berlin Linckers Skrivelser til sin Regering.

Breve og Aktstykker S. 28—34.
G. A.s Aarsberetninger 6. Bind, S. 125.

Orlich S. 140-50.
— 23—26. Fredr. II oeuvres posthumes. Affæren i Rathenow.

4. Forholdet til Frankrig.

Feuquiéres, Lettres inedites. Terlon a F. — Kongen af

Frankrig lader Kongen af Danmark vide, at uaar han til-

byder sin Mægling, vil den blive modtaget. 2. Del S. 122.

— 37. Samme til samme. Bliver Krigen almindelig, slutter den

dansk-norske Stat sig til Kejseren, da det efter Frankrigs

lunkne Opførsel ser, at det intet kan vente af os.

Se Griffenfelds Historie 1. Del S. 131.

— 28. Lettres inedites. Terlon a F. 2. Del S. 431.

— 29. G. A. Meyercrones Beretning og hans Breve til Griffenfeld

om hans Modtagelse ved det franske Hof.

— 80. Hans Samtaler med den franske Udenrigsminister.

^ Lettres inedites. Ludvig XIV til Feuquiéres 3. Del S. 238.

— 31. G. A. Franske Forhandlinger. Meyercrones Brev til Bierman

30. April— 10. Maj 1675.

Danske Samlinger 2. Række, 3. Bind, S. 11—20, 353.

Med Hensyn til Størrelsen af de Subsidier, Frankrig tilbød

for at Danmark skulde holde sig nevtral, er der stor Uklar-

hed i de Terlonske Bud.

Danske Samlinger 2. Række, 2. Bind, S. 45: 4. Maj 1675

den franske Sendemand Terlon fortæller mig (den engelske

Resident), at han har tilbudt denne Krone 300,000 Rdr.

aarlig for at blive nevtral.

I samme Bind S. 14: 11. Juni 1675 200,000 Rdr. om Aaret.

I samme Bind S. 18 300,000 Rdr. en Gang for alle eller

100,000 Rdr. om Aaret i tre Aar.

— 32. Breve og Aktstykker S. 59 300,000 Rdr. aarlig. Frankrig-

og Danmark skuffede hinanden gjensidig af Hensyn til

Pengene og til skinsyge Forbundsfæller.

G. A. Meyercrones Brev af 8. Avgust 1675, hvori han for-

tæller, at han har afvist Frankrigs Forsøg paa at bestikke

Griffenfeld.

II. 8
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Side 33. Sammes Brev fra Paris Oktober 1675 „L'on dort ici", saa-

ledes begyuder M.s Brev.
— 34. Breve og" Aktstykker S. 35—38.

G. A. Griffenfelds Brev til Terlou, Møln 21. Avgust 1675.
— 35. 36. Breve og Aktstykker S. 93, 95.

Til 2deii Bog, Krigen i 1675.

— 40. Danske Samlinger 2. Eække, 3. Bind, S. 13—16, 49.

Samlinger til den dansk-norske Sømagts Historie af Garde,

1. Del, Rustningerne i 1675.
— 41, 42. G. A. Krigsministeriets Aflevering Pakke Aar 1675.
— 43. G. A. Breve fra Griffenfeld til Gyldenløve.
— 44. Carlson, 2. Del, Carl XI's Historie S. 457. „Man forsokte

annu en Gang indlede Gyldenlove i Sveriges intresse".

— 45. G. A. Breve fra Dronningens Hofdame til Griffenfeld.

— 46. G. A. Breve fra Fr. Ahlefeldt, Petkum og Kurfyrsten af

Brandenburg til Griffenfeld.

— 47, 48. G. A. G. S. Griffenfelds Dom, samt i de Klevenfeldske Sam-
linger. Punkterne 11 og 16 ere overstregne og gjorte

ulæselige.

— 49. 2. Del S. 126. Breve og Aktstykker S. 108.
— 50. Breve og Aktstykker S. 47— 51.

G. A. G. S. Traktat imellem Hannover, Danmark, Branden-
burg og 31unster.

— 51. Recueil de traités. Reedtz Gottingue.

G. A. Brandenburgske Sager. Forbundet 25. September 1675
imellem Kristian V og Kurfyrsten af Brandenburg.

— 53. Haandskrift indbunden i Folio til den skaanske Krig. Garni-

sons Biblioteket i København.
G. A. Krigsministeriets Aflevering Pakke Aar 1675.
G. A. G. S. Jens Juels Breve til Griffenfeld.

Breve og Aktstykker S. 51, 58.

Mankel, Sveriges Hær.
G. A. G. S. Enkedronningens Breve til Griffenfeld.

G. A. G. S. Griffenfelds Breve til Fr. Ahlefeldt.

Odin Wolff, P. Griffenfeld 262—295.
Den dansk -norske Hærs Historie af O. Vaupell, l.Del S.

93—105.
— 54-63. Carlson, 2. Del, Carl XI S. 462.

Til 3die Bog, Ægteskabelige Planer.

— 65. (;. A. (J. S. Ahlefeldts og Gyldenløves ]ireve i den alfabetiske

l^ikke med Breve.

Magdalene Gersdorffs, Mette Trolles, Kristian IV's Datter
Kristine Soj)hias med flere kvindelige Breve iil Griffenfeld i

den alfabetiske l'jikke.

— »;6. G. A. (i. S. Meyorcrones Brev til (iriffenfeld og Griffenfelds

Svar,
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Side 67. G. A. Krigsministeriets Aflevering Pakke 2 Aar 1675. Liii-

ckers Brev om Prinsessen af Sønderborg.
— 68. Charlotte af Tremouille og Tarents Memoirer, udgivne i Genf

af Barthelemy.
— 69. G. A. G. S. Brev fra Frøken Dirschau.

Brev fra Gyldenløve.

— 70. Landgrevinde Hedvig Sophias Brev til den brandenburgske
Minister Schwerin, hos Orlich, Tillæg S. 93, om at gifte

Prinsessen af Tremouille med Prinsen af Oranien. (Sie ist

brunette, hat der Frau Mutter Augen, ihrer Tante der dor-

tigen von Sachsen Nase, und Mundt in meiner Lange, hilbsch

von Taille, das gemiith ist incomparabel gut. Er der Prinz

von Oranien hat sie wohl gesehen).

— 71— 72. G. A. Langebeks Optegnelser om den nye Minister-Liste.

Til Tidsrummet fra 1. Januar til 11. Marts 1676.

— 74— 75. G. A. G. S. Nyaarsbreve fra Stormændene til Griffenfeld.

— 76. G. A. Storbrittanniske Sager. Markus Gjøes Indberetning.
— 77— 78. G. A.s Aarsberetninger 6. Bind S. 126—127. Om Meyer-

crones Forholdsregler ved Kongressen i Nijmwegen.
— 79-80. G. A.s Aarsberetninger 6. Bind S. 129. Om Høgs For-

holdsregler i Berlin.

— 81. G. A. G. S. Griffenfelds Brev til Høg.
— 82. G. A. G. S. Griffenfelds Brev til J. Juel om Kongressen i

Xijmwegen.
— 83. G. A. G. S. Gritfenfelds Breve til Meyercrone og Klingenberg

om Amiral Tromp.

Breve og Aktstykker S. 54—58.

— 84—89. G. A.s Aarsberetninger 6. Bind S. 131.
— 90—92. Breve og Aktstykker S. 40, 42, 60, 61.

— 93—95. G. A.S Aarsberetninger S. 129. 130, 132.

Breve og Aktstykker S. 27, 69.

Til Gritfenfelds Fald 11. Marts 1676.

G. A. G. S. Pakke 140.

Det store kongelige Biblioteks Historie af Chr. Bruun.
— 99. Københavns Slots Inventarie Eegnskab.
— 100. 2. Del S. 46—49.

— 101. G. A. G. S. Langebeks Optegnelser.

— 102. G. A. G. S. Borgmester Foghs Brev til Griffenfeld om Kirke-

stolen i Nikolaj Taarn.

— 103. Breve og Aktstykker S. 62.

G.A. G. S. Ahlefelds Brev til Griffenfeld i den alfabetiske Pakke.
— 104. Breve og Aktstykker S. 63.

G. A. G. S. Langebeks Optegnelser.

(„Pyt sa'e Per til Kongen" — „Vi vil ingen Pytten ha'e".)

— 105. Odin Wolff, P. Griffenfeld S. 112 og 13.

— 106. G. A. G. S. Peter Bruns Optegnelser i den Klevenfeldske

Samling.

8*
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Side 107. Breve og Aktstykker S. G3—66.

G. A. G. S. Mette Trolles Breve.

— 108. Lettres de Madame Sevigné.

G. A. G. S. Griffenfelds Forhør Pakke 140—44.
Odin Wolff S. 326—28.

— 109—13. Breve og Aktstykker S. 72—86.
— 114—20. G. A. G. S. Griffenfelds Forhør Pakke 141.

— 120—38. Odin Wolff S. 344-64.
— 139— 52. G. A. G. S. Griffenfelds Forhør Pakke 142.

— 153—56. Griffenfelds ludlæg 2. Del S. 125— 29.

— 157—62. G. A. G. S. Griffenfelds Forhør Pakke 144.

Breve og Aktstykker S. 41, 67—70.
— 163— 64. G. A. G. S. Langebeks Optegnelser.

— 165— 71. G. A. G. S. Griffenfelds Dom Pakke 144.
— 172—73. Odin Wolff S. 389—92.

Ludvig Badeu, Grift'enfeld.

G. A. G. S. Langebeks Optegnelser.

— 174. Breve og Aktstykker S. 70— 80.

Til Griffenfelds Fængselshistorie.

— 175—76. G. A. Krigsministeriets Aflevering Aar 1676 Pakke 1.

— 177— 80. G. A. Krigsministeriets Aflevering Aar 1676 Pakke 2.

Hertug Johan Adolf af Ploeus Breve.

181. G. A. Protokollen i Lund 1679. Forhandlingerne om det nor-

diske Forbund.
— 182. G. A. G. S. Brev af 5. Juni 1679 fra Sir Thomas Henshaw

til Fru Maria Schumacher.
— 183. G. B. Brandenburgske Sager 1690—95. Kristian V\s Op-

tegnelser om et Forbund med Brandenburg.

— 184—86. Odin Wolff S. 420— 21 og 426. '

— 187. G. A. Langebeks Optegnelser om Dronning Charlotte Amalie.

G. A. G. S. Biermans Brev til Meyercrone 4. Avgust 1675.

Breve og Aktstykker 1. Del S. 2 og 3.

— 188— 89. Breve og Aktstykker i Fru A. Christiansen, født Schu-

machers Eje.

— 190—92. A. P. Bernstorffs og Ove 3Iallings Bedømmelse af

Griffenfeld.

Til Griffenfelds Slægt.

— 193. Aktstykker i Fru A. Christiansen, født Schumachers Eje.

— 194. Dansk Magasin 3. Kække, 2. Bind.

— 195—96. G. A. G. S. Langeboks 0])tegnelser.

Krigsministeriets Atl(jv(iriiig.

— 197-212.^ Stamtavhjn, udarbejdet af Hr. Fr. Barfod.

— 213. ]iidrag til Schumacherncs Vaaben.
— 214- 16. Bidrag til Scliumachernes Stamtavle.

<
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Forklaring over Billederne.

Griffeiifelds Hus, efter Tegninger i Oldnordisk Museum og hos Stads-

konduktøren, Hr. Kaptejn Krack.

Munkholm efter Tegninger i Geheimearkivet, udførte 1692.

Kastellet efter en Tegning i Ingeniørkorpsets Arkiv. Paa denne Tegning

er anført: „Nach diesem Abriss kann der Oberst Hoffmann die

Bolwerken und Contrescarpen verfertigen.

Copenhagen 20^^" April 1686.

Christian."

Anm. : Kirken er bygget 1704.

Stokhusct bag Kirken er bygget 1725.

Kommandantboligen er ligeledes bygget 1725. (Geddes Optegnelser i

1754.)



Væsentligere Trykfejl.

Side 11, Lin. 11 f. n. : med Kougens Samtykke, 1. efter fælles Overenskomst.

— 72, — lo f. o.: den bedagede sorte, 1. niger (den bedagede sorte).

— 72, — 17 f. o.: Spartakus, 1. Spativente.

Efterretning for Bogbinderen.

Foran Titelbladet Griffenfelds Gaard paa Kjøbmagergade.

— Side 175 Kastellet.

— — 182 Munkholm (2 Blade).
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